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مقدمة الكتاب المدرسي

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر حيث انطلقت هذا العام إشارة 
البدء في التغيير الجذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية )تعليم 2.0( 
لتبدأ أولى مالمح هذا التغيير من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي 

مع االستمرار في التغيير تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030.

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، ولقد كان هذا العمل نتاًجا 
للكثير من الدراسات والمقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في المؤسسات الوطنية 

والعالمية لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير لمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية كما تتقدم 
بالشكر لمستشاري الوزير للمناهج والطفولة المبكرة وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، 
مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة لونجمان مصر، منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو، خبراء التعليم في البنك الدولي، 
خبراء التعليم من المملكة المتحدة وأساتذة كليات التربية المصرية لمشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار المناهج 
الوطنية بمصر، وأخيًرا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري عموم المواد 
الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل. إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا دون اإليمان العميق للقيادة 
السياسية المصرية بضرورة التغيير، فاإلصالح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء المواطن المصري، و لقد تم تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء 
التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة. إن نظام تعليم مصر الجديد هو جزء من مجهود وطني 

كبير ومتواصل لالرتقاء بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة لضمان مستقبل عظيم لجميع مواطنيها.
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كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا الحبيبة بإطالق نظام التعليم والتعلم المصري الجديد 
والذي تم تصميمه لبناء إنسان مصري منتمي لوطنه وألمته العربية وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل 
االختالف، متمكن من المعرفة والمهارات الحياتية، قادر على التعلم مدى الحياة وقادر على المنافسة العالمية. 

لقد آثرت الدولة المصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري بمقاييس جودة عالمية كي 
ينعم أبناؤنا وأحفادنا بمستقبٍل أفضل وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في المستقبل القريب. 

إن تحقيق الحلم المصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية المصرية هو مسؤولية مشتركة بيننا جميًعا من 
مؤسسات الدولة أجمعها وأولياء األمور وأسرة التربية والتعليم وأساتذة الجامعات ومنظومة اإلعالم المصري. 

وهنا أود أن أخص بالذكر السادة المعلمون األجالء الذين يمثلون القدوة والمثل ألبنائنا ويقومون بالعمل الدؤوب 
إلنجاح هذا المشروع القومي. 

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كٌل منا على أن يكون قدوًة صالحًة ألبنائنا وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان مصري 
قادر على استعادة األمجاد المصرية وبناء الحضارة المصرية الجديدة. 

خالص تمنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجاللي لمعلمي مصر األجالء.

د. طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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ُصمم هذا الدليل لتوفير مسار واضح للمعلمين ليتمكنوا من تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالمحتوى متعدد التخصصات، 
والنافذة المخصصة للرياضيات، وتكريس اكتساب القدرات الحسابية المبكرة. إذا لم يستخدم المعلمون هذا الدليل من 

قبل، فيمكنهم اتباع اإلرشادات العملية التالية:
قراءة كل فصل بعناية. تدوين المالحظات، وتحديد التفاصيل الهامة.   
ن تعليقات عليهما.    وبالنسبة إلى المحتوى متعدد التخصصات، يقرأ دليل المعلم وكتاب التلميذ، ويدّوِ
تدوين مالحظات بشأن ما يلي:    

ما الذي يكتشفه التالميذ أو يتعلمونه؟ )المحتوى(   
ما الذي ُيطلب من التالميذ أداؤه؟ )النشاط(   
ما الذي يجب أن يستكشفه المعلم بشأن التالميذ؟ )التقييم(   
كيف يمكنك تعديل الدرس ليالئم الخبرات والقدرات المختلفة للطالب في الفصل؟ )التمييز(  

جمع المواد الالزمة، وإجراء أي استعدادات قبل تطبيق الدروس. يمكن استخدام تقنيات أخرى إلدارة الفصول   
الدراسية بما يتناسب مع الفصل لديك وبيئة التعلم.

أثناء تطبيق كل درس، التذكير بالنقاط اإليجابية، وتدوين مالحظات حولها، وطرح االقتراحات الممكنة للتحسين.  
يسهم التخطيط في تحقيق نجاح أكبر في عملية التطبيق؛ حيث يتيح ذلك فرصة إجراء مناقشات بين المعلمين حول   

توقعات عملية التعليم والتعلم في الفصل، وإجراءات إدارة الصف، كما يضمن مراعاة الفروق بين الدروس لتتناسب 
مع احتياجات التالميذ بشكل أفضل. من المقترح أن يلتقي المعلمون مع غيرهم مرة كل أسبوع على األقل ألغراض 

تتعلق بالتخطيط والتفكير الجماعي.

في نافذة محتوى متعدد التخصصات، ُيدمج السياق بين العديد من التخصصات. في الدرس األول، قد يتدرب التالميذ 
ويطبقون مهارات في الرياضيات، والدراسات االجتماعية، والعلوم، واألعمال الفنية. يشتمل كل محور على فصول تتوافق 

مع عناوين المشروعات ومواضيعها. تستخدم المشروعات كوسيلة للتقييم التكويني وتسمح للتالميذ بإظهار المهارات 
والمعرفة في مختلف مجاالت المحتوى.

بالنسبة إلى دليل محتوى متعدد التخصصات، تم تقسيم كل محور إلى عدد من الفصول تم تنظيمها في ثالثة مكونات 
رئيسية:

اكتِشف
تقدم بداية كل فصل المشروع األساسي للتالميذ. يتيح المكّون "اكتِشف" للتالميذ استكشاف ما يعرفونه بالفعل   

فيما له عالقة بالمشروع، وطرح بعض األسئلة حول ما يتساءلون عنه أو يرغبون في تعلُّمه. يقوم التالميذ بعملية 
االستكشاف من خالل المالحظة والسؤال والمناقشة. 

تعّلم
يتم دمج محتوى التخصصات في القسم "تعلّم" من هذا الفصل، مع التأكيد بشكل خاص على المحتوى والمهارات   

التي سيستخدمها التالميذ إلكمال المشروع الخاص بكل فصل. على التالميذ أن يتدربوا ويطبقوا المهارات، واختبار 
المفاهيم للتعلم وبناء الفهم. 

شارك
في ختام كل فصل، يشارك التالميذ المشروعات ويتأملون في عملية التعلم، ويقدمون مالحظاتهم وتعليقاتهم إلى   

زمالئهم، ويتلقون منهم المالحظات والتعليقات

طريقة استخدام هذا الدليل
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معلومات أساسية
بناًء على فلسفة اإلطار العام لمناهج التعليم العام والتعليم الفني 2018\2030 والتي تهدف إلى تشجيع المواطن 

المصري على اكتساب المتطلبات والمهارات الحياتية الالزمة للحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين، تم تحضير 
أربعة محاور لتمثيل البنية األساسية للمنهج.

الفصل الدراسي األول:
المحور األول: من أكون؟

المحور الثاني: العالم من حولي

الفصل الدراسي الثاني:
المحور الثالث: كيف يعمل العالم؟

المحور الرابع: التواصل

ينقسم كل محور إلى ثالثة فصول. يبدأ كل فصل بتقديم نظرة عامة، ومؤشرات التعلم، والخريطة الزمنية 
للتدريس. نوصي بشدة بقراءة كل قسم من هذه األقسام، حيث تتوفر معلومات مفيدة حول تنفيذ كل مشروع.

ومن خالل تقديم نظرة عامة، يتم تقديم وصف لكل مكّون من محتويات الفصل، باإلضافة إلى إجمالي أيام التطبيق.   
تصف مؤشرات التعلم ما ينبغي على التالميذ معرفته أو القيام به.  
توفر الخريطة الزمنية للتدريس وصًفا ألساسيات تعلم التالميذ وأنشطتهم في كل درس.  

يشتمل كل محور على تكامل بين المواد، ويتضمن مشاريع كوسائل للتقييم البنائي. يربط المشروع بين الموضوعات 
والمفاهيم في المجاالت المختلفة للدراسة من خالل عدد من المسائل والتحديات؛ بهدف تطوير مجموعة من المهارات 
والقيم الداعمة لها. ويتضمن المشروع عدًدا من األنشطة الفردية والجماعية حسب نشاط الطفل وفعاليته وثيقة الصلة 

بالمحور بأهدافه. 

يهدف دليل المنهج إلى دعم المعلمين في تجهيز المعلم للدرس للمشروعات وتطبيقها من خالل تقديم التوجيهات أواًل 
بأول، والتي تنعكس على إسهامات المعلم واالستراتيجيات التعليمية وتقنيات إدارة الفصول الدراسية.

تعرف أكثر على نظام التعليم 2.0
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المهارات الحياتية
وضع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اإلطار العام لمناهج التعليم العام 

والتعليم الفني للخطة التعليمة 2030/2018. تهدف متطلبات اإلطار العام للمناهج إلى توجيه المواطن نحو الطموح 
واالبتكار واالستمرار في التعليم والتعلم والتعايش المتناغم مع اآلخرين، وأن يكون قائًدا فعااًل وداعًما إيجابّيًا فخوًرا بوطنه 
وبتراثه، ومحافًظا على قيمه وأن تكون لديه روح التحدي والثقة في قيم العمل، وأن يكون مشجًعا لمبادئ الريادة والمبادرة.

ولتحقيق هذه المتطلبات، تم تعريف 14 مهارة حياتية يجب تحديدها لكل طفل. وقد وضعت هذه المهارات بناًء على 
المهارات الحياتية االثنتي عشرة التي وضعتها مبادرة تعلم المهارات الحياتية والمواطنة في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا )LSCE-MENA( تحت إشراف منظمة اليونيسيف بالتعاون مع عدد من الشركاء على الصعيد المحلي 

واإلقليمي والعالمي.

ُتصّنَف هذه المهارات وفق أبعاد التعلم األربعة:
تعّلَم لتعرف:  المهارات العلمية )حل المشكالت، التفكير الناقد، اإلبداع(  
تعّلَم لتعمل:  مهارات العمل )التعاون، اإلنتاجية، التفاوض، صنع القرار(  
تعّلَم لتكون:  المهارات الذاتية )المحاسبة، الصمود، إدارة الذات، التواصل(  
تعّلَم لتعيش مع اآلخرين:  مهارات التعايش )المشاركة، التعاطف، احترام التنوع(  

يحتوي اإلطار العام للمناهج على خمس قضايا أساسية:  البيئة والتطوير، الصحة والسكان، العولمة، عدم التمييز، 
والمواطنة. وقد ُوضع المنهج وفًقا للمهارات الحياتية والقضايا المحلية والعالمية والتحديات، وذلك من خالل وحدات دراسية 
متكاملة، وكذلك الموضوعات التعليمية الفردية. ونظًرا ألن المهارات الحياتية ُتعد جزًءا يومّيًا من المنهج، يتم استهداف كل 

مهارة مع تقدم التالميذ في العملية التعليمية من رياض األطفال المستوى األول حتى الصف السادس االبتدائي. 

ويتم تطبيق عدة طرق تدريسية لدعم تطور المهارات الحياتية، بما في ذلك حل المشكالت، والعمل في مجموعات، 
والمشاركة في اللعب، وإكمال المشروعات. تسمح هذه الطرق للتالميذ بتطوير المهارات الحياتية من خالل استخدام 

استراتيجيات تعليمية قائمة على االستفسارات والتفاعل مع الزمالء. 
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شارك
قصص نرويها بالرسم

اكتِشف11
الصداقة

اكتِشف
الصداقة

اكتِشف
الصداقة

تعّلم
الصداقة

تعّلم
الصداقة

تعّلم12
الصداقة

تعّلم
الصداقة

تعّلم
الصداقة

شارك
الصداقة

شارك
الصداقة

الخريطة الزمنية للتدريس
رياض األطفال 
المستوى الثاني
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إشارة جذب انتباه

يستخدم المعلم إشارة واضحة لجذب انتباه التالميذ في الفصل الدراسي عندما يتحدثون في ثنائيات أو يعملون في مجموعات. 
توجد العديد من اإلشارات، ويمكن استخدام أكثر من إشارة طالما يستطيع التالميذ التعرف عليها. كما تشتمل الخيارات على 
أسلوب التصفيق باليد، أو عبارة نداء واستجابة بسيطة، أو رفع اليد إلى أعلى في الهواء )انظر: رفع اليد إلى أعلى(. تتيح هذه 

االستراتيجية للمعلمين جذب انتباه التالميذ دون رفع الصوت، أو إيقاف محادثات التالميذ فجأة.

يمكن استخدام دق الجرس كإشارة جذب انتباه )انظر أعاله( أو لإلشارة إلى التالميذ أن وقت تبديل األماكن قد حان، أو الجرس أو دق الجرس
االنتقال إلى مهمة تعليمية جديدة. الجرس إشارة إلى التغير دون حاجة المعلم إلى مقاطعة عمل التالميذ. 

العصف الذهني

يقدم التالميذ إجابات متعددة لواحد من األسئلة المفتوحة. ويمكن أن يؤدي التالميذ ذلك بمفردهم أو في مجموعات، أو في 
ثنائيات. ويتمثل الغرض من نشاط العصف الذهني في تقديم العديد من اإلجابات وليس الحكم على تلك اإلجابات بأنها واقعية، 

أو مالئمة، أو صحيحة. وبعد إنشاء قائمة مبدئية كبيرة، يمكن للتالميذ العودة إلى اإلجابات لترتيبها حسب األولوية أو إلغاء 
بعض الخيارات. وهذه االستراتيجية تعزز اإلبداع وحل المشكالت. 

المناداة والرد

قراءة سطر أو جزء من النص، ثم قراءة التالميذ للجزء التالي. يتناوب المعلم والتالميذ القراءة حتى يتم قراءة النص بأكمله 
بصوت مرتفع. االستراتيجية البديلة لهذه االستراتيجية بالنسبة إلى المعلم هي قراءة جملة مع إغفال كلمة، ويرد التالميذ 

بإجاباتهم، إما مًعا )إذا كانت اإلجابة معروفة ومباشرة(، أو بطريقة إجابة فريدة إذا كان ذلك مناسًبا. تشجع استراتيجية 
المناداة والرد عدًدا كبير من التالميذ على نطق اإلجابات بصوت مرتفع بداًل من حصر اإلجابات بشكل فردي في التالميذ الذين 

تم اختيارهم. 

عصّي األسماء
يكتب المعلم أسماء التالميذ على العصي، ويضعها في علبة/وعاء. الستدعاء التالميذ عشوائّيًا، يسحب المعلم عصا واحدة من 
العلبة. بعد استدعاء التلميذ، يضع المعلم هذه العصا في علبة أخرى، بحيث ال يتم استدعاء التلميذ مرة أخرى. وتساعد هذه 

االستراتيجية المعلمين على استدعاء مجموعة متنوعة من التالميذ، وتحث التالميذ جميًعا على التأهب بتحضير اإلجابات. 

هل يمكنكم تخمين لعبة "حقيقتان - ودليل - 
وأربع صور )2-1-4("؟

اجمع حقيقتين، ودلياًل وأربع صور حول الموضوع. قم بتمثيل الحقيقتين للتالميذ واحدة كل مرة. واطلب من التالميذ مناقشة 
م وشارك مفتاح الحل. واطلب من التالميذ تنقيح توقعاتهم بناًء على المعلومات الجديدة.  الحقيقتين والتنبؤ بالموضوع. تقّدَ

وأخيًرا، شارك الصور. واطلب من التالميذ مشاركة توقعاتهم وتقديم شرح لها. تهدف هذه االستراتيجية إلى تشجيع التلميذ 
على التوقع في ظل توفر قدر محدد )لكنه متزايد( من المعلومات. 

استراتيجيات التدريس
تم إدراج ما تحدثنا عنه من االستراتيجيات التعليمية في دليل المعلم بالكامل. وهذه ليست الطرق الوحيدة التي سيتم 

استخدامها في الفصل، لكنها تعتبر أفضل الطرق إلشراك التالميذ في التعليم النشط والقائم على االستفسار. عندما يعتاد 
المعلمون والتالميذ على االستراتيجيات، يمكن للمعلمين تعديلها أو تخصيصها حسب احتياجات كل تلميذ في الفصل. 

 tinyurl.com/Edu2-0strategies :لمزيد من االستراتيجيات تفضل بزيارة
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يقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات صغيرة. ويمثل أحد التالميذ دون أن يتكلم مفهوًما معيًنا، بحيث يمكن لفريقه تخمين ما تمثيل األلغاز
يمثله. ويتبادل التالميذ تمثيل المفاهيم. تشجع هذه االستراتيجية على التفكير الناقد، والمالحظة الدقيقة، والتوقع.  

القراءة الجماعية

القراءة الجماعية عبارة عن تقنية معتمدة على مهارات القراءة، من شأنها مساعدة التالميذ على بناء قدرتهم على القراءة بطالقة. 
خالل القراءة الجماعية، يقرأ مجموعة من التالميذ مقطًعا معيًنا بصوت مرتفع مع المعلم. ويشير المعلم إلى الكلمات خالل 

قراءتها إن أمكنه ذلك، في حين يشير التالميذ إلى الكلمات إذا كانت مكتوبة في كتاب النشاط. ويتيح هذا األسلوب للتالميذ 
ممارسة القراءة بطالقة دون مواجهة ضغوط القراءة المنفردة. كما أنها تدعم ثقتهم في قدرتهم على القراءة والتحدث بصوت 

مرتفع. 

العد التنازلي
يعد المعلم بصوت مرتفع أثناء رفع أصابعه فوق رأسه لجذب انتباه التالميذ أو اإلشارة إلى تغير النشاط. يمكن للمعلم تحديد 

سرعة العّد بناًء على مستوى قراءة التالميذ. تسمح هذه االستراتيجية للتالميذ بإنهاء المهمة بسرعة أو التفكير قبل االلتفات إلى 
المعلم. 

العّد بصوٍت مرتفع

يقّسم المعلّم التالميذ إلى مجموعات عن طريق مطالبتهم بالعّد حتى رقم معين. ومن الضروري إخبار التالميذ أن يتذكر كل 
منهم رقمه. فعلى سبيل المثال، إذا أراد المعلم تقسيم التالميذ إلى ثالث مجموعات، فسيعّد التلميذ األول قائاًل "واحد"، والتلميذ 
التالي يقول "اثنان"، والذي يليه يقول "ثالثة"، وبعد ذلك، يبدأ التلميذ التالي في قول "واحد" مجدًدا، وعندما ينتهي جميع التالميذ 
من العّد، يطلب من التالميذ الذين قالوا الرقم "واحد" التجمع مًعا، وبعدهم التالميذ الذين قالوا الرقم "اثنان"، ثم زمالؤهم الذين 

قالوا الرقم "ثالثة". وتتيح هذه االستراتيجية تجميع التالميذ دون إضاعة الوقت، وتعزيز استخدام مفاهيم األرقام.

يلتف التالميذ حول المعلم أو مجموعة التالميذ التي تمثل شيًئا جديًدا. يالحظ التالميذ بعناية كأنهم يشاهدون سمًكا في حوض. حوض السمك
تعزز هذه االستراتيجية االنتباه الكامل للتالميذ حتى لو لم يكن التالميذ مشاركين بفعالية في الشرح. 

األركان األربعة

يمثل كل ركن من أركان الفصل رأًيا محتماًل بشأن عبارة معينة مثيرة للتفكير. ويمكن للمعلم رفع صورة أو إشارة في كل ركن 
من أركان الفصل لتمثيل اآلراء/العبارات. يتحرك التالميذ نحو الركن الذي يجذب اهتمامهم أو يعبر عن رأيهم للتجمع مع 

التالميذ اآلخرين ممن يتبنون نفس الفكر. وتتيح هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ للتعبير عن آرائهم، وتوضيح أسبابهم 
مع اآلخرين الذين يوافقون عليها قبل عرضها على باقي زمالئهم في الفصل الدراسي.

معرض التجول

يتجول التالميذ في الفصل كأنهم في متحف يشاهدون األعمال الفنية المعروضة ويردون على األسئلة أو الطلبات المتعلقة 
باألعمال المعروضة. هذه االستراتيجية تستخدم طرًقا متعددة، بما في ذلك وضع األفكار المطبوعة على ورق المخططات في 

االعتبار أو عرض المنتجات النهائية للتالميذ. تشجع هذه االستراتيجية على تنوع التفكير. وعند استخدامها في نهاية المشروع، 
تتيح الفرصة أمام التالميذ لالحتفال واالفتخار بعملهم، إلى جانب تقدير أعمال زمالئهم وإبداء آرائهم فيها.

نصف الصورة
يتم عرض نصف صورة فقط على التالميذ، وعليهم توقع ما ستبدو عليه بقية الصورة، ثم يرسمونها بعد ذلك. وتتطلب هذه 

االستراتيجية من التالميذ استخدام معلومات جديدة إلكمال صورة. تؤدي استراتيجية التعلم النشط إلى اعتماد التالميذ على 
معارفهم السابقة واكتساب القدرة على استيعاب معارف جديدة.

رفع األيدي
يرفع المعلم يده إلى أعلى لإلشارة إلى أنه يجب على التالميذ التوقف عما يفعلونه اآلن، وكذلك التوقف عن التحدث، واالنتباه 

إليه. وعندما يرى التالميذ يد المعلم مرفوعة إلى أعلى، يرفعون هم أيًضا أيديهم إلعطاء اإلشارة لبقية زمالئهم. وُتستخدم هذه 
االستراتيجية كإشارة لجذب انتباه التالميذ.

رفع األيدي، وتكوين ثنائيات
يقف التالميذ للتجول في أنحاء الفصل بهدوء مع رفع يد واحدة عالًيا. ثم، يقول المعلم "توقفوا، وكّونوا ثنائيات". يصفق التالميذ 

بأيديهم، ويقف كل منهم مع زميله المجاور. والتلميذ الذي ال تزال يده مرفوعة إلى أعلى يحتاج أن ينضم إلى زميل. وهكذا، 
يمكن للتالميذ بسهولة العثور على بعضهم البعض، وتكوين ثنائيات. 
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أنا أفعل، نحن نفعل، أنت تفعل
أنا أفعل: يشرح المعلم أو يقلد فعاًل معيًنا ألدائه، مثل قراءة مقطع صغير للتالميذ. نحن نفعل: يكرر التالميذ هذا الفعل مع 

المعلم، مثل إعادة قراءة المقطع مًعا. أنت تفعل: يقلد التلميذ الفعل الذي تعلمه دون إرشاد من المعلم. تعمل هذه االستراتيجية 
على دعم التالميذ بواسطة تمثيل استثناء، والسماح لهم بالمشاركة دون ضغط مرتفع، ثم منحهم الفرصة للممارسة المستقلة. 

تخيل ذلك

يصف المعلم شخًصا أو حيواًنا أو نباًتا أو موقًفا معيًنا للتالميذ لتمثيله. ثم، يتخيل التالميذ أنفسهم كأنهم هذا الكائن الحي، 
أو كأنهم في ذلك الوضع الذي وصفه لهم المعلم، ثم يمثلون ما يحدث. يمكن إجراء هذا األسلوب أيًضا في مجموعات، بحيث 

يتصرف أحد التالميذ كأنه قائد المجموعة، ويمكن أن يتناوب التالميذ على أداء هذا الدور. وتعمل هذه االستراتيجية على تعزيز 
خيال التالميذ، وتقوية ذاكراتهم طويلة المدى. )انظر أيًضا: تمثيل األلغاز إلضافة عنصر التخمين(.

أنا أرى بوضوح شديد
يخبر المعلم التالميذ أنه يرى شيًئا ما. ويعطيهم المعلم بعض الدالالت والتلميحات لتخمين ماهية هذا الشيء. يستخدم التالميذ 
مهارات المالحظة واالستماع لتخمين هذا الشيء على نحٍو صحيح. وتؤكد هذه االستراتيجية على استخدام وتحديد خصائص 

األشياء وسماتها.

التعلم التعاوني التكاملي

يقّسم المعلم التالميذ إلى "مجموعات خبراء"، بحيث تتألف كل منها من 4-6 تالميذ )على سبيل المثال، المجموعات المكونة من 
6 تأخذ أسماء أ، ب، ج، د(. يتم تعيين موضوع أو معلومة معينة لكل مجموعة لتعلمها،  منح التالميذ بعض الوقت لتعلم الجزء 

المخصص لهم والتعامل معه. بعد ذلك، يعاد ترتيب التالميذ في مجموعات جديدة؛ بحيث تتضمن كل منها تلميًذا واحًدا من كل 
مجموعة أخري. في المجموعات الجديدة، يشارك كل تلميذ بعض المعلومات حول موضوعاتهم مع بقية المجموعة. تعزز هذه 

االستراتيجية مفهوم التعلم كنشاط جماعي، كما تشجع على العمل والتعاون بداًل من المنافسة. 

مخطط أعرف وتساءل وتعلم.

عبارة عن مخطط يتألف من ثالثة أعمدة، وُيستخدم طوال مدة دراسة موضوع معين. ويمكن تطبيقه على مجموعة كاملة، أو 
مجموعة صغيرة، أو على كل تلميذ على حدة. يحتوي العمود األول بعنوان )أعرف( على إجابات على األسئلة التالية: ماذا 
يعرف التالميذ بالفعل؟ ويحتوي العمود الثاني بعنوان )تساءل( على مالحظات حول ما يريد التالميذ معرفته )األسئلة التي 

تساورهم(. ويمكن إضافة المزيد من األسئلة إلى هذا العمود طوال مدة الدراسة. ويحتوي العمود الثالث بعنوان )تعلم( على 
مالحظات بشأن ما تعلمه التالميذ، وُيضاف إليه المزيد من المالحظات بانتظام طوال مدة استمرار موضوع الدراسة. تعزز 

هذه االستراتيجية إمكانية تطبيق المعلومات التي نعرفها بالفعل في مواقف تعلم جديدة، كما تعزز فكرة أننا نواجه أسئلة جديدة 
أثناء عملية التعلم. كذلك، تعمل على صقل مهارة تدوين المالحظات.

الميل والهمس
يميل كل تلميذ إلى زميله المجاور لإلجابة عن سؤال إجابته من كلمة واحدة أو كلمتين )أو إجابة قصيرة(. تشجع هذه 

االستراتيجية جميع التالميذ على المشاركة في اإلجابة عن أحد األسئلة دون اإلخالل بنظام الفصل. وتطبق هذه االستراتيجية 
على التالميذ في مرحلة رياض األطفال - المستوى األول كنوع خاص من استراتيجية "الزميل المجاور".

التمثيل
يشرح التالميذ أو المعلم كيف أكملوا المهمة. يمكن لباقي الفصل طرح األسئلة قبل تكرار ما تم شرحه. تسمح هذه 

االستراتيجية للمعلم بمراجعة أي مخاوف خاصة بالسالمة أو أوجه صعوبة المهمة، باإلضافة إلى مشاركة النصائح إلكمال 
المهمة. يجب عدم استخدام هذه الطريقة مع بعض األنشطة االستفسارية؛ ألن ذلك قد يكون له تأثير زائد في تفكير التالميذ. 

اإلشارة بالرقم 
يمكن للمعلم التحقق من مدى سرعة الفهم لدى التالميذ من خالل طرح سؤال وإعطاء التالميذ إجابات لالختيار من بينها. يرفع 

التالميذ إصبًعا واحًدا أو اثنين أو ثالثة لإلجابة عن السؤال المطروح. ويعّد المدرس سريًعا األصابع المرفوعة لمعرفة عدد 
التالميذ الذين يمكنهم تتبع المادة. 

واحد يبقى وواحد يتجول
يعمل كل تلميذ مع زميله، ويبقى أحدهما لعرض العمل على التالميذ اآلخرين، بينما يتجول التلميذ اآلخر ويستمع إلى التالميذ 

اآلخرين أثناء المشاركة في الفصل. بعدها، يتبادل التلميذان دوريهما. تشجع هذه االستراتيجية التلميذين على مشاركة 
مشروعهما، واالستماع إلى مشاركات اآلخرين. 

يتعاون كل تلميذ مع زميله لحل مسألة أو اإلجابة عن سؤال. وتتطلب هذه االستراتيجية أن يفكر كل تلميذ على حدة بشأن زِاِوج/شارك
موضوع ما أو إجابة معينة، ثم مشاركة أفكاره مع زميله. 

المشاركة العشوائية
يتم استدعاء تلميذ واحد لإلجابة عن سؤال معين. بعد أن يجيب التلميذ عن السؤال، يقول "مشاركة عشوائية"، وينادي على اسم 
تلميذ آخر. عند ذلك، يحين دور ذلك التلميذ اآلخر لإلجابة عن السؤال، ثم بعدها يختار تلميًذا جديًدا، وهكذا. وفي حالة استجابة 

التلميذ في المرة األولى، يجب أال يتم النداء عليه مرة أخرى في أثناء نشاط المشاركة العشوائية نفسه.
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يتظاهر كل تلميذ بأنه شخص آخر، كتلميذ أو شخص آخر مثاًل، ثم يؤدي أفعال ذلك الشخص اآلخر وأقواله. كما يمكن أداء أداء األدوار
األدوار أيًضا عن طريق التحدث كُدمية. وتشجع هذه االستراتيجية على التعاطف واحترام االختالفات بين الجميع.

المصافحة، والمشاركة، والتحية بكف اليد

ن كل تلميذ ثنائّيًا مع زميله المجاور. ويتصافح هذا  يتجول التالميذ في الفصل حتى يشير إليهم المعلم بالتوقف. بعدها، يكّوِ
الثنائي ويتبادل األفكار أو نتائج العمل، ثم يتبادالن التحية بكف اليد قبل الشروع في التجول مرة أخرى لالنضمام إلى زميل 
جديد. تشّجع هذه االستراتيجية التالميذ على القيام من مقاعدهم والتحرك، كما تتيح لهم أيًضا فرصة المشاركة مع زمالئهم 

غير القريبين منهم.

الزميل المجاور*

يميل كل تلميذ إلى زميله، ويتحدث معه بصوت هادئ. يمكن استخدام استراتيجية "الزميل المجاور" حرفّيًا للتحدث فقط مع أي 
من الشخصين الجالسين على الجانبين، كما تصلح للتطبيق على مجموعات أكبر قلياًل مؤلفة من 3-4 تالميذ؛ بحيث "تالمس" 

أكتاف الجميع بعضها بعًضا )ويعزز ذلك القدرة على التحدث بصوت خافت في مجموعة(. 
*انظر استراتيجية "الميل والهمس" واستراتيجية "االلتفات واالستماع" للحصول على مزيد من التفاصيل من أجل مرحلة رياض 

األطفال - المستوى األول. 

الكتابة في الهواء**

يستخدم المعلم أو التلميذ إصبعين مع بسط الذراع إلى أعلى لكتابة رقم أو حرف في الهواء. ويمكن أن تتضمن استراتيجية 
"الكتابة في الهواء" شبكة من األرقام والحروف )خطوط محددة عن طريق أشكال الغيوم، والطائرة، والعشب، والدودة( للمساعدة 

في تقسيم اتجاه كل حركة. وتسمح هذه االستراتيجية للتالميذ بالتعلم وتعرف أشكال األرقام والحروف قبل كتابتها باستخدام 
القلم الرصاص. 

** راجع قسم "إجراءات الكتابة في الهواء" للحصول على مزيد من المعلومات.

عصّي التحدث

يجلس التالميذ في مجموعة صغيرة. يعطي المعلّم تلميًذا واحًدا عصا تحدث واحدة )يمكن أن تكون عبارة عن أي شيء، كقلم 
رصاص، أو عصا حقيقية، أو غير ذلك مثاًل(. وال يمكن أن يتحدث سوى ذلك التلميذ الذي يحمل العصا. ويمكنه بعد ذلك تمرير 

العصا إلى الشخص التالي. تؤكد هذه االستراتيجية على أن يكون لكل شخص دور يتحدث فيه، وأال يقاطع التالميذ بعضهم 
بعًضا.

T عبارة عن مخطط مكّون من عمودين، يسمح للتالميذ بترتيب المعلومات البصرية وعرضها. وتستخدم هذه االستراتيجية للمقارنة مخطط على شكل حرف
وإظهار الفروق.

التفكير بصوت مرتفع
يعرض المعلّم مثااًل على عملية التفكير من خالل التحّدث عما يفكر فيه بصوت مرتفع. على سبيل المثال، يقول المعلّم "أعتقد 

أنني بحاجة إلى مزيد من اللون هنا في هذا الرسم". وتعرض هذه االستراتيجية أمام التالميذ نوعية التفكير الذي يمكنهم 
استخدامه في أي نشاط قادم. 

يحدد المعلّم فترة معينة من الصمت بحيث يتسنى للتالميذ خاللها التفكير في التعامل مع مهامهم، ومشاعرهم، وردودهم. ُيطلب وقت التفكير
من التالميذ التفكير بأنفسهم لفترة تتراوح بين 15 و30 ثانية قبل استدعاء أي منهم لتقديم إجابة معينة أمام الفصل. 

اإلبهام إلى أعلى
يمكن للمعلم التحقق سريًعا من مدى فهم التالميذ باستخدام هذه االستراتيجية. حيث يرفع التالميذ إبهامهم لبيان موافقتهم، 

وينزلونها لبيان رفضهم لسؤال معين يطرحه عليهم المعلّم. يمكن رفع اإلبهام إلى أعلى أيًضا كوسيلة تساعد التالميذ على 
اإلشارة إلى المعلّم بأنهم على استعداد للتعلم.

االلتفات واالستماع
يلتفت كل تلميذ إلى زميله المجاور، لمناقشة اإلجابات على األسئلة الطويلة. وتتيح هذه االستراتيجية للتالميذ فرصة مناقشة 
األفكار، والتفكير في عملية التعلّم، والتحقق من إجابات بعضهم البعض. وتطبق هذه االستراتيجية على التالميذ في مرحلة 

رياض األطفال - المستوى األول كنوع خاص من استراتيجية "الزميل المجاور".

مخطط ِفن
يرسم المعلم دائرتين متداخلتين كبيرتين أو أكثر كشكل تنظيمي إلظهار أوجه الشبه واالختالف حول موضوعات متعددة. ويضع 
المعلم أوجه الشبه في الجزء المتداخل من الدوائر، ثم يلّخص أوجه االختالف في األجزاء األخرى غير المتداخلة بها. وتتيح هذه 

االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ لمشاهدة أوجه التشابه واالختالف وتسجيلها بأعينهم. 

مثلما فعل في استراتيجية وقت التفكير، ينتظر المعلم مدة 7 ثواٍن على األقل بعد طرح سؤال معين على الفصل بأكمله، أو عقب وقت انتظار
استدعاء أحد التالميذ لإلجابة عنه. ويتيح ذلك للتالميذ بعض الوقت للتفكير بمفردهم قبل الكشف عن اإلجابة بصوت مرتفع. 
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يمكن أن يمنح المعلم وقًتا للكالم الجماعي للفصل بأكمله من خالل السماح للتالميذ بالرد على سؤال معين عن طريق الهمس الهمس في األيدي 
باإلجابة في أيديهم. وتشجع هذه االستراتيجية كل تلميذ على محاولة اإلجابة، دون أن يشعر بالخجل إذا كانت إجابته خاطئة. 

شبكة المفردات
يكتب المعلم الموضوع الرئيسي في دائرة مركزية، ثم يرسم خطوًطا خارجة من هذه الدائرة لكتابة تفاصيل أساسية حول 

الفكرة الرئيسية. وتشجع هذه االستراتيجية التالميذ على فهم المحور بشكل أكثر عمًقا، وتسمح للتالميذ بمعرفة طرق ارتباط 
التفاصيل بالموضوع الرئيسي. 

وعاء أسماء الحيوانات
مثلما فعل في استراتيجية "عصا األسماء"، يسحب المعلم اسًما من العلبة، ويجب على التالميذ العّد تنازلّيًا أثناء تقليد حيوان. 

يمكن استخدام هذه االستراتيجية مع التعليمات المتعلقة بالمحتوى أو أثناء االستراحة السريعة عندما يحتاج التالميذ إلى 
التحرك والضحك قبل إنهاء مهمة أو االنتقال إلى مهمة جديدة. 

استراتيجية التدوير

يتم تقسيم الفصل إلى مجموعتين شبه متساويتين، وجعل التالميذ يقفون في دائرتين كبيرتين واحدة منهما داخل األخرى، 
نون ثنائيات معهم. ويقوم التالميذ في الدوائر  بحيث يواجه التالميذ في الدوائر الداخلية التالميذ في الدوائر الخارجية ويكّوِ

الداخلية بالمشاركة، بينما يستمع التالميذ في الدائرة الخارجية ويطرحون األسئلة. ويمكن للمعلم تبديل التالميذ في الدائرة 
الخارجية عدة مرات بحيث يتحدث التالميذ مع أكثر من زميل لهم. وعندما تنتهي الدائرة الداخلية من المشاركة، يمكن تغيير 

الدوائر و\أو األدوار. هذه االستراتيجية تسمح بوجود هيكل للمشاركة واالستماع.
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نموذج خطة التطور والحوار

الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

خطــة التقدم المهني
الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي
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رأي املوجه

رأي املعلم

رأي املوجه

رأي املعلم

رأي املعلمرأي املعلم

الحوار المهني التقدمي

رأي املوجهرأي املوجه
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الموارد الرقمية المتاحة لالستخدام

رمز الرد السريععنوان المقطعالوصفعنوان المقطعالتخصصرقم

التعاونالمهارات الحياتية1
يعرض مقطع الفيديو على التالميذ طرق التعاون مع 
بعضهم البعض كفريق. حيث يشاركون أفكارهم 

ويبادلون األدوار ويتخذون القرارات مًعا. 
https://plu.sh/

r7yan

احترام التنوع المهارات الحياتية2

يتعلّم األطفال أننا جميًعا متشابهون ولكن في نفس 
الوقت يوجد بيننا بعض االختالفات. قد تبدو اشكالكم 

مختلفة وتنتمون لعائالت مختلفة وتحتفلون بأعياد مختلفة 
ولكن جوهرنا جميعنا متشابه 

https://plu.sh/ 
e9h7v

التعاطفالمهارات الحياتية3
يتعلّم التالميذ أن يتقبلوا األخطاء وأن يتعاطفوا مع 

اآلخرين. كما يساعدون بعضهم البعض عندما ال تسير 
األمور على ما يرام ويتعاونون على إصالح األخطاء.

http://tinyurl.com/
y7nd47do

المشاركةالمهارات الحياتية4
يظهر التالميذ مشاركتهم ألعمالهم وأدواتهم وأفكارهم. 
يتبادلون األدوار في تجربة قواعد جديدة وتعلّم التصرف 

كقائد أو كعضو ضمن مجموعة.
https://plu.sh/

xefa8

المنتجاتالدراسات االجتماعية5
يتعرف التالميذ على أنواع مختلفة من السلع التي 
يصادفونها في حياتهم اليومية وأين يعثرون عليها 

واألشخاص المنتجين المختلفين لهذه السلع.
http://tinyurl.com/

y9nzrchh

الوظائف التجاريةالمجاالت المهنية:6

يتعرف التالميذ على المنتجات التي يستخدمونها 
في حياتهم اليومية وأين يشترون هذه المنتجات. 

كما يتعرفون على وظائف األشخاص المنتجين لهذه 
المنتجات مثل الخّباز وأمناء المكتبة.

http://tinyurl.com/
y7lbmoqc

مكونات العدد 5الرياضيات7
يظهر التالميذ كيفية مكونات العدد 5. لديهم بعض 

الفاكهة التي يشاركونها مًعا بمجموعات مختلفة تكون 
العدد 5.

https://plu.
4xctp/sh

ندعو المعلمين إلى استخدام الموارد المتاحة في "بنك المعرفة المصري" كوسائل للتعليم الرقمي. قم بزيارة موقع www.ekb.eg لالطالع على 
آالف الموارد التي تقدمها أفضل دور النشر التعليمية على مستوى العالم. 
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رمز الرد السريععنوان المقطعالوصفعنوان المقطعالتخصصرقم

تالميذ يلعبون لعبة مجموعات من 10 ويتعلمون أكثر من مكونات العدد 10الرياضيات8
طريقة لمكونات العدد 10.

https://plu.sh/
m3hd9

ترتيب األعداد حتى الرياضيات9
رقم 10

يتعلّم التالميذ ترتيب األشياء حولهم وكيفية تطبيق هذه 
الطريقة على المهام في حياتهم اليومية. كما يتعلمون 

كيفية تنفيذ المهام وفًقا لترتيب معين.
https://plu.sh/ 

j8wdc

الشمسالعلوم10
يتعرف التالميذ على الشمس كمصدر للطاقة والحرارة. 
كما يتعرفون على دورتها اليومية والفرق بين الشمس 

والظل.
http://tinyurl.com/

y7l8cbxx

الحركةالعلوم11

يلعب التالميذ مع أشياء غير حية ويجعلونها تتحرك. 
يتعلّمون أن القوة هي مصدر الحركة وأن هناك أكثر من 
نوع من القوة مثل الدفع والدحرجة والدوران واالنزالق 

وتنطيط الكرة.

https://plu.
86b7q/sh

االهتمام ببيئتناالعلوم12
يتعرف التالميذ على عناصر البيئة وأهمية االهتمام بها. 

كما يتعلّمون كيفية مساعدة بعضهم البعض لتنظيف 
بيئتهم.

http://tinyurl.com/
y7uq4p5q

أساسيات الصحافةالصحافة13
يتعلّم التالميذ طريقة جمع المعلومات لكتابة تقرير 

إخباري كما يتعرفون على األجهزة التي يمكن 
استخدامها لتسجيل هذا التقرير.

https://plu.sh/
n3tdu

تكنولوجيا المعلومات 14
واالتصاالت

الحفاظ على األمان 
عبر اإلنترنت

يتعلّم التالميذ كيفية استخدام كلمات مرور سرية قوية 
ومناسبة لألجهزة الرقمية للحفاظ على أمان معلوماتهم 

الشخصية.
https://plu.sh/

vrg7w



رياض األطفال المستوى الثاني
محتوى متعدد التخصصات

المحور الثالث

كيف يعمل العالم؟

الفصل األول: مرحًبا بكم في مجتمعنا





ًبا م : وي ا تمفلا 27 الفتج األفلم ا ا

نظ ة عااة على الفتج

ًبا م : وي ا تمفلا ا ا

يًدأ التالايذ وي اكتشاف كيفية سي  األاور وي اديلته: ان اكتِشف
خالل تف ف األشخاص الذين يقداون خداات اهمة للمواطلين.

3

كما يتفّ َف التالايذ على المزيد ان األدفار التي يقوم مها تفلَّ:
األشخاص الذين يقداون خداات اهمة وي الم تمع. فان 

خالل الًحث فتمثيج األدفار فاأللغاز، يفه: التالايذ مفمق دفر 
األشخاص الذين يتولون تسيي  األاور الخاصة وي اديلته:.

5

ًبا م : وي شارك ي تسب التالايذ اهارات تفلُّ: إلعداد كتيب "ا ا
اديلتلا" لألشخاص الذين يلتقلون إلى اديلته:.

2

ال مط مالقضايا
عدم التمييزم كللا اتساففن، إال أنه توجد ميللا اختالوات. يم للا تقدي  أفجه التماثج 

ا لتحقيق التفافن فالتضاو . فاالختالف ميللا، فالتحدث عن ذلك. يم للا الفمج افب

المواطلةم الشفور ماالنتماء. نحن جزء ان ا تمع أكً . لدى كج الا اقوق فعليلا اسؤفليات.

ن الدرسالوصفالم ّوِ



ًبا م : وي ا تمفلا 28 الفتج األفلم ا ا

المهارات الحياتية التي تت: تغطيتها

ًبا م : وي ا تمفلا ا ا
ًُفد الوصفال

التفكير الناقد:تفلَّ: لتف ف
التمييز مين أفجه التشامه فاالختالف.  

اإلبداع:
، فالقدرة على إعادة توجيه اسار التف ي     الم فنة وي امت ار ا موعة أو ار اتلوعة غي  اتوقفة عادةب

ا لتغي ات الموقف. فوقب
األصالة وي امت ار أو ار جديدة فو يدة.  

حل المشكالت:
تحديد المش لة.  

التعاون:تفلَّ: لتفمج
االلتزام مالقواعد الفااة للف يق.  
تًادل المفلواات.  

احترام التنوع:تفلَّ: لتتفايش اع اآلخ ين
اات ام آراء اآلخ ين.  

التعاطف:
اساعدة اآلخ ين.  

إدارة الذات:تفلَّ: لت ون
تحديد أهداف فاضحة.  
اسن إدارة الوقت.  

التواصل:
اسن االستماع.  
التفًي  عن الذات.  
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على ادار هذا الفتج، سيسفى التالايذ لتحقيق اؤش ات التفلّ: التاليةم

القراءة:
المهارات األساسية: طباعة المفاهيم

إظهار الفه: مال لمات الملطوقة، فالمقاطع، فالفالقات مين   
أصوات الح فف.

اف وة أن ال لمات الملطوقة يت: تمثيلها ملغة ا تومة تتًع القواعد.  

المهارات األساسية: الوعي بالصوتيات
إظهار اف وة أساسية م ج ا ف فالتوت المقامج له.  
ق اءة اللتوص الموجهة إلى الق اء المًتدئين اع تف ف   

الغ ض ان اللص فوهمه.
تحديد الموضوع األساسي فإعادة س د التفاصيج األساسية   

لللص.

األصوات وتعرف الكلمات
ق اءة ال لمات الشائفة المت  رة.  
افظ ال لمات ذات اللهايات المتشامهة.  

االستيعاب القرائي: األدب
استخدام التور التوضيحية وي إادى القتص لوصف   

شختياتها أف أااكلها أف أاداثها.
تحديد الشختيات، فاألااكن، فاألاداث ال ئيسة وي قتة.  
ط ح أسئلة تدفر اول ال لمات غي  المف فوة وي أي نص   

فاإلجامة علها.
المشاركة مففالية وي أنشطة الق اءة ال ماعية، اع الفه:   

فاف وة الغ ض ان األنشطة.
ق اءة فوه: نتوص أدمية ممستويات صفومة الاسًة للمستوى   

الثاني ل ياض األطفال وي ظج توو  التش يع فالدع:.
االستيفاب الق ائيم اللص الذي يحتوي على افلواات  
ط ح أسئلة عن التفاصيج األساسية وي اللص.  
فصف الفالقة مين التور التوضيحية فاللص الذي تظه  ويه.  
اف وة فاستخدام الفديد ان ايزات اللتوص لتمييز افلواات   

أف اقائق رئيسة وي اللص.
تف ف األسًاب التي يقداها المؤلف لدع: فجهات نظ ه وي أي   

نص.
ق اءة نتوص تحتوي على افلواات ممستويات صفومة الاسًة   

للمستوى الثاني ل ياض األطفال، فوه: تلك اللتوص.

اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
وه: كلمات االستفهام، فاستخدااها.  
تحديد أف توضيح افلى ال لمات فالفًارات غي  المف فوة أف   

اتفددة المفاني.
اكتشاف الفالقات فالمفاني ان خالل التوجيه فالدع:.  
التمييز مين استويات المفاني المختلفة مين األوفال التي تتف   

نفس الففج الفام.
استخدام ال لمات فالفًارات الم تسًة ان خالل المحادثة،   

فالق اءة، فاالستماع إلى اللتوص المق فءة. 

الكتابة:
المهارات األساسية

كتامة كلمات كثي ة الت  ار.  

ت تيب ال لمات لت وين جمج.  
كتامة كلمات مسيطة ذات نغمات صوتية طويلة فقتي ة.  
ت وين جمج ان كلمتين أف ثالث.  

السرد
استخدام ال سواات، فاإلاالء، فال تامة لس د األاداث فالتفاعج   

اع اا ادث.
استدعاء افلواات ان الت ارب.  

العملية، واإلنتاج، والبحث
تقدي: ُجَمج كاالة شفهّيبا وي أنشطة لغوية اشت كة.  
إضاوة رسواات أف ع فض مت ية إلى األفصاف لتقدي:   

تفاصيج إضاوية.

االستماع والتحدث:
المهارات األساسية

ت ميع المقاطع لت وين كلمات.  
استخدام المتطلحات فاإليماءات فتفًي ات الوجه فلغة ال سد   

الملاسًة للموقف.
المشاركة وي احادثات جماعية اع زاالء اختلفين للحديث اول   

اوضوعات فنتوص اع الزاالء فال ًار.
ط ح أسئلة إلزالة أي التًاس يتفلق مالموضوعات فاللتوص   

وي الاقشة.
إضاوة رسواات أف ع فض ا ئية أخ ى إلى األفصاف لتقدي:   

تفاصيج إضاوية.
التفًي  عن األو ار فالمشاع  موضوح.  

الطالقة
استخدام الضمائ  للمت ل: )أنا فنحن( فضمي  المل ية )الياء   

وي كتامي فنا وي كتًلا( فضمائ  الغائب )هو، هي، ه:، أي 
شيء، أي شخص(.

استخدام األوفال للتفًي  عن زان الماضي فالمضارع   
فالمستقًج )اثجم ماألاس، اشيت إلى الملزل، فاليوم أاشي إلى 

ا سأاشي إلى الملزل(. الملزل، فغدب
ا للمهمة فالموقف.   ت وين جمج كاالة علداا ي ون ذلك االئمب
استخدام األسماء المف وة فغي  المف وة وي االة المف د   

فال مع اع اطامقة األوفال للحالة وي ال مج األساسية.

الرياضيات:
العّد وعدد عناصر المجموعة

تحديد عدد األشياء وي الم موعات المألووة دفن الفّد )على   
سًيج المثال، عدد اللقاط على أاد أفجه ا   الل د، األعداد 

الم تومة على فرق اللفب(.
استخدام األرقام الت تيًية )اثجم األفل، الثاني، الثالث( لوصف   

األشياء اتى 10 )الفاش (.

العمليات الحسابية والتفكير الجبري
تمثيج ال مع فالط ح ماستخدام األشياء، أف األصامع، أف   

التور الفقلية، أف ال سواات، أف األصوات، أف المواقف 
التمثيلية، أف الش فاات اللفظية، أف التفًي ات، أف المفادالت.

اؤش ات التفلّ:
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ال مع فالط ح اتى 20 ماستخدام إست اتي يات اثج  
استخدام األشياء أف ال سواات لتمثيج اسألة.  
تحليج األعداد إلى أزفاج مأكث  ان ط يقة )اثج،   

5=3+2 ف5=4+1(.
إي اد الفدد الذي ي ّون 10 علد إضاوته إلى أي عدد   

ان 1 إلى ٩.
ال مع فالط ح مطالقة ان خالل ا ونات الفدد 10.  

الهندسة
فصف األشياء الموجودة وي الًيئة ماستخدام أسماء األش ال.  
االستخدام التحيح لمتطلحات اثج "أعلى، أسفج، م انب،   

أاام، خلف، م وار".
تسمية األش ال ثلائية األمفاد تسمية صحيحة )المثلث، الدائ ة،   

المستطيج، الم مع(.
ت وين أش ال أكً  ان خالل داج أش ال مسيطة.  
تمييز األش ال، سواء اسطحة أم صلًة )ت وين وه: لألشياء   

ثلائية األمفاد فثالثية األمفاد(.

العلوم:
المهارات والعمليات

ط ح أسئلة عن الفال: المحيط مه:.  
وي ظج فجود الدع:، إي اد إجامات لًفض أسئلته: ان خالل   

إج اء االاظات دقيقة، ماستخدام الحواس الخمس فت  مة 
أشياء جديدة.

التتمي: فإعداد أشياء ماستخدام أدفات مسيطة فا موعة   
اتلوعة ان المواد المستخداة.

تحديد أجزاء األشياء فكيف يتتج كج جزء ماآلخ .  

التصميم الهندسي والتشغيل
وه: ختائص الت لولوجيا فهدوها.  
وه: التتمي: الهلدسي.  
تحسين وه: الدفر الخاص ماكتشاف المش الت فالها، فالًحث،   

فالتطوي ، فاالمت ار، فالت  مة لحج المش الت.
تلمية القدرات الخاصة متلفيذ التتميمات.  
تطوي  القدرات الخاصة متقيي: تأثي  الملت ات فاألنظمة.  

الدراسات االجتماعية:
علم االقتصاد والتاريخ

تف ف فسائج اللقج.  
تف ف مفض الوظائف فاألعمال اليدفية )اثجم الطًيب،   

المهلدس( فاألااكن التي يفمج ويها أصحاب تلك الوظائف.
توصيج المهن ماألدفات المستخداة وي كج اهلة )اثج الطًيب   

فضامط الش طة(.
توقع اا قد يحدث إذا ل: ت ن مفض هذه المهن اوجودة وي   

الم تمع.
إمداء االات ام لألشخاص الذين يفملون وي المهن المختلفة )ان   

خالل ال سواات، فاا إلى ذلك(.

الفنون:
التصميم: التكنولوجيا والتصميم

تلوين صور ألشياء ان الًيئة المحيطة ماستخدام م ااج رس:.  
إنشاء ع فض تقديمية ثلائية األمفاد ف ثالثية األمفاد ماستخدام   

الخطوط فاألش ال الهلدسية.

المنحوتات

ت وين أش ال ماستخدام الفديد ان المواد المستخداة وي اللحت.  

تطوير الخيال
امت ار أعمال ولية ان الخيال الذاتي.  

النحت: التعبير عن الذات من خالل النحت
إمداع أعمال ولية ثالثية األمفاد ماستخدام مفض المواد )على   

سًيج المثال، الورق، الخزف، التلتال، الف يلة(.

النحت: تطوير الخيال
امت ار أعمال ولية ان الخيال الذاتي.  

الفنون التطبيقية واألعمال اليدوية )األعمال الفنية(: استخدام 
مواد من البيئة المحيطة

إنشاء أعمال ولية مسيطة للتفًي  عن المشاع  )اثج، رسواات   
جدارية، تاج(.

إنتاج أعمال ولية و يدة ماستخدام اواد ان الًيئة المحيطة.  

الدراما:
مسرح العرائس: توضيح السلوكيات المناسبة من خالل األعمال 

الدرامية
اات ام أداء التالايذ.  

العروض: تعرف فن تقديم العروض
أداء ع ض ماستخدام ال لمات الم انية )أاام، أسفج، أعلى، خلف(.  

التمثيل: تعريف التمثيل
تف ف أمفاد الشختية ماستخدام صوت الممثج فالزي.  

اإلعالم التربوي:
الصحافة: تحديد العناصر األساسية للصحافة والمهارات 

الصحفية.
تف ف األاداث المهمة ال ارية فاإلعالن علها.  
التفًي  عن اآلراء الشختية مشأن أاداث الًيئة المحلية.  

الفقرة اإلذاعية: تحديد مهارات التواصل الفعالة
إج اء اقاملة اع أاد زاالء الفتج وي وق ة إذاعية.  
إاالء المفل: احتوى وق ة إذاعية اول اللًاتات فالحيوانات،   

ا لتوضيح هذا الموضوع. فيشمج صورب

الفقرة اإلذاعية: توضيح السلوكيات المناسبة
التفافن اع الزاالء وي الفتج على إعداد وق ة إذاعية.  

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
إدارة الموارد الشخصية واألسرية وترشيد االستهالك

الموارد الخاصة باألفراد واألسر
تف ف أدفات الزيلة فاللظاوة الشختية )اثج و شاة الشف ،   

فالمشط، فالملشفة، فالملديج، فو شاة األسلان(.
المجاالت المهنية:
الوظائف التجارية

توضيح ادى أهمية المهن الت ارية فالمحالت وي الم تمع.  
تف ف المفاهي: الت ارية فالمهن ان الًيئة المحلية )على سًيج   

المثال الش اء، الًيع، االك ات  (.
اختيار األعمال الفلية )على سًيج المثال مطاقة م يدية، ألًوم   

صور، هدية تذكارية( التي تمثج المفال: فاألااكن المحلية التي 



ًبا م : وي ا تمفلا 31 الفتج األفلم ا ا

تلشط السيااة.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
تحديد القواعد الستخدام تقليات اختلفة، مما وي ذلك أخالقيات   

االستخدام.
تحديد الم ونات التقلية، اثج لواة المفاتيح، أف الشاشة، أف   

المافس، أف لواة األرقام.
استخدام فسائج الت لولوجيا ال قمية )اثج جهاز ال مًيوت (   

مط يقة الاسًة للمساعدة وي التفلُّ:.
استخدام ا موعة اتلوعة ان األدفات ال قمية إلنتاج فنش    

أعمال كتامية فولية، اع فجود التوجيه فالدع: )اثج م ااج 
ال س:(.

توضيح ادى تأثي  الت لولوجيا ال قمية وي ط يقة افيشة الًش    
فعمله: فلفًه:.
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أهداف التفل:الدرس

اكتِشف: سوف يقوم التالميذ بما يلي:1
التف ي  وي اسألة االنتقال إلى اديلة جديدة.  
اج األلغاز المتفلقة ماألااكن الفااة وي المديلة.  
تأليف ألغاز عن األااكن المفضلة للزيارة وي المديلة.  

اكتِشف: سوف يقوم التالميذ بما يلي:2
إعداد قائمة مالملاطق فالمًاني المهمة وي الم تمع.  
فصف تفاصيج عن المًاني فاألااكن.  
إنشاء نماذج ثالثية األمفاد للمًاني المهمة وي المديلة.  

اكتِشف: سوف يقوم التالميذ بما يلي:3
تف ف األاداث المهمة وي الم تمع المحلي.  
تحديد التفاصيج ال ئيسة وي قتص األاداث المهمة ال ارية.  
إعداد فإلقاء وق ة إذاعية اول األاداث المهمة ال ارية.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:4
تتليف أنواع فسائج اللقج.  
تف ف أوضج فسيلة نقج ألغ اض اختلفة.  
تقدي: توصيات ألنواع فسائج اللقج لألو اد الذين يفيشون وي المديلة.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:5
فصف المهن وي ا ال اللقج.  
توصيج المهن وي ا ال اللقج مالوسائج المستخداة مها.  
التدريب على استخدام السلوك الملاسب علد السف  ان ا ان إلى آخ .  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:6
فصف المهلة الخاصة مالفاالين وي ملك.  
التدرب على ال مع فالط ح.  
توضيح ادى أهمية الفمج وي الًلوك ماللسًة إلى الم تمع.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:7
فصف الوظيفة الخاصة مالفاالين وي عيادة الطًيب.  
ش ح أهمية اللظاوة الشختية.  
الط ق الُموصى مها للحفاظ على التحة ان خالل اتًاع خطوات الفلاية الشختية كج صًاح.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:8
فصف الوظائف المتلوعة للفاالين وي ادرسة.  
استخدام التفات لوصف ميئة المدرسة.  
غلاء أغلية ش   للفاالين وي المدرسة.  

شارك: سوف يقوم التالميذ بما يلي:٩
ا اجفة فتلخيص اا تفلموه ان افارف اتفلقة مالمهن.  
إعداد كتيب اول المديلة.  

شارك: سوف يقوم التالميذ بما يلي:10
التدرب على اشاركة ال تيب اع الزايج.  
تمثيج دفر الت ايب مأس ة جديدة التقلة إلى المديلة.  
استخدام ال مج ال االة فالتفاصيج الملاسًة وي فصف األااكن المهمة وي المديلة.  

الخ يطة الزالية للتدريس الفتج األفل
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املواد املستخداة
صمغ أف ش يط الصقأقالم تلوينأقالم رصاصكتاب التلميذ

طًاشي  أف أقالم حتديد للسًورةسًورة أف فرق كًي  احل :

صور ملًلى احلي

فرق اقوى )ألوان اتلوعة(

ا موعة اتلوعة ان اواد ُافاد تدفي ها 
)اثج زجاجات مالستي ية، صلاديق، أكواب، 

مطاقات وه سةلفًة أفراق نقدية وئة 1 جليه ف10 جليهاتأطًاق فرقية، م  ة الاشف فرقية(
صور ألدفات الطًيب املفتادة )اقياس 

ا ارة، ضمادة، سماعة الطًيب، قفازات 
مي ن التخلص الها(
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: ولدي العديد من الذكريات الرائعة لهذا العام. أفضل ذكرياتي هي )اختر إحدى 

الذكريات مما حدث في العام َوِصْفَها من خالل ذكر المشاركين في هذه الذكرى وما كنتم تفعلون(. لقد 
رويت لكم تفاصيل عن أفضل ذكرياتي. وذكرت األشخاص الذين شاركوني تلك الذكريات والنشاط الذي 

ر كٌل منكم بمفرده. ضعوا أصابعكم على خدكم. قمنا به. فما أفضل ذكرياتكم؟ أواًل، ليفّكِ
يقوم التالميذ بما يلي: فضع األصامع على الخد فالتف ي  مهدفء.

يقول المعلم ما يلي: ما أفضل ذكرياتكم؟ َمن شارككم تلك الذكرى؟ ماذا فعلتم؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام وقت التفكير لملح التالايذ مفض الوقت ليف  فا.

يقوم التالميذ بما يلي: است جاع اا فقع ان أاداث على ادار الفام فالتف ي  وي أوضج الذك يات.
يقول المعلم ما يلي: واآلن سأستخدم عصّى األسماء للنداء على أحد التالميذ للحضور إلى مقدمة 

الفصل لمشاركة أفضل ذكرياته معنا. َمن شارككم تلك الذكرى؟ ما النشاط الذي قمتم به؟
يقوم التالميذ بما يلي: الذهاب إلى اقداة الفتج ففصف ذك ياته:.

يقوم المعلم بما يلي: لتطوي  رفح القيادة لدى التالايذ، اسمح للتالايذ مًدء تولي اهام قيادة عملية مدء الدرس. 
على سًيج المثال، اجفج التلميذ الذي فقف ليشارك ذك ياته يسحب عصا األسماء التالية. علداا يأتي التلميذ 

المختار إلى اقداة الفتج، اطلب ان التلميذ األفل أن يسأله، "اا أوضج ذك ياتك؟". َان شاركك تلك الذك ى؟ اا 
اللشاط الذي قمت مه؟".

يقول المعلم ما يلي: لقد تطورت مهارات التواصل لديكم جميًعا على مدار هذا العام. فقد أصبحتم 
تطرحون أسئلة وتجيبون عن أسئلة أمام باقي التالميذ. خالل هذا الفصل الدراسي، سنواصل العمل 

لنكون قادة داخل الفصل. )اسم التلميذ الواقف في مقدمة الفصل(، أريد منك أن تسحب عصا األسماء 
التالية وأن تطلب من التلميذ أن يأتي ليقف بجوارك.

يقوم التالميذ بما يلي: سحب عصا األسماء فاطالًة التلميذ المختار مالوقوف م وار التلميذ األفل.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، اسأل زميلك الجديد "ما أفضل ذكرياتك؟ َمن شاركك تلك الذكرى؟ ما 

نظ ة عااة الدرس األفل
المواد المستخداة

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

سوف يقوم التالايذ مما يليم
التف ي  وي اسألة االنتقال إلى اديلة جديدة.  
اج األلغاز المتفلقة ماألااكن الفااة وي المديلة.  
تأليف ألغاز عن األااكن المفضلة للزيارة وي المديلة.  

التسوق  
المستشفى  
المدرسة  
الحديقة  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

وي هذا الدرس، ستقوم موصف األااكن المحلية وي اديلتك وي ش ج ألغاز ي يب علها التالايذ. قًج الحتة، و   وي الفديد ان األااكن الشهي ة المختلفة وي اديلتك. ث: ق: 
مإعداد قائمة ماألشياء الطًيفية فاألشياء التلاعية التي قد ي دها األشخاص فالتالايذ وي كج ا ان ان تلك األااكن.

تحضي  الدرس
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النشاط الذي قمت به؟".
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح الثالثة أسئلة على الزايج. فصف الزايج ألوضج ذك ياته.

يقول المعلم ما يلي: ممتاز. هيا نواصل هذه العملية اآلن. اسحب عصا األسماء التالية وادُع زميلك 
للمجيء إلى مقدمة الفصل. اسأل الزميل األسئلة الثالثة، " ما أفضل ذكرياتك؟ َمن شاركك تلك 

الذكرى؟ ما النشاط الذي قمت به؟".
يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة موصف إادى الذك يات، فسحب عصا األسماء لللداء على التلميذ 

التالي، فسؤاله األسئلة نفسها.
يقوم المعلم بما يلي: جفج التالايذ ي  رفن هذه الخطوات ثالث أف أرمع ا ات، عن ط يق استدعاء تالايذ 

للوقوف أاام ماقي التالايذ فأخذ دفره: وي الحوار.
2. يقوم المعلم بما يلي: تقدي: المحور الثالث فهوم "كيف يفمج الفال:؟".

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل لمشاركة ذكرياتكم معنا. هل أنتم مستعدون لبدء المحور الثالث؟ 
المحور الثالث هو: "كيف يعمل العالم؟". ما الذي تعتقدون أننا سنتعلمه في هذا المحور؟

 يقوم التالميذ بما يلي: ي يب المتطوعين عن ط يق روع أيديه:.
يقوم المعلم بما يلي: اللداء على تلميذين أف ثالثة امن ي وفون أيديه: لتوقع اا سيدرسه التالايذ وي هذا 

المحور الثالث.
يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكاٍر رائعة! وفي هذا المحور، سيتعّلَم التالميذ المزيد عن كيفية عمل 

مجتمعنا. سنجيب عن أسئلة مثل: من هم األفراد الذين يساعدون مجتمعنا؟ كيف يمكننا الحصول على 
األشياء التي نحتاجها؟ كيف نسافر إلى األماكن التي نرغب في الذهاب إليها؟ هيا نبدأ في قراءة قصة 

قصيرة مًعا. انتقلوا إلى الصفحة "انتقلت سارة إلى المدينة".
3. يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلى صفحة "انتقلت سارة إلى المديلة" وي كتاب التلميذ. ا اجفة 

اإلرشادات الموجودة وي التفحة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقرأ القصة.

الحوظة للمفل:م وي هذه الم الة ان الفام، ي ب أن يتذك  التالايذ مفض ال لمات كثي ة الت  ار، فل ن قد ال 
ا لما  ي ون جميع التالايذ استفدين للق اءة متوٍت عاٍل. وي هذه الحالة، ق: متفديج هذا ال زء ان الدرس فوقب

يتلاسب اع ااتياجات تالايذك. ق: متوضيح ملية ال ملة فافاني المف دات األساسية.
يقول المعلم ما يلي: سأحكي لكم قصة عن بنت صغيرة اسمها سارة. سأقرأ القصة بصوت عاٍل أواًل. 

وسأشير إلى كل كلمة بينما أقرؤها. وبينما أقرأ، استخدموا إصبعكم السبابة لإلشارة إلى كل كلمة أيًضا.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: انتقلت سارة إلى المدينة. تشعر سارة بالقلق. وتساءلت: كيف تبدو 

المدينة؟
 يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى القتة فاتامفة اإلشارة إلى ال لمات ميلما يق أ المفل:.
يقول المعلم ما يلي: اقرؤوا معي. استمروا في اإلشارة إلى الكلمات بأصابعكم أثناء قراءتنا مًعا.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: انتقلت سارة إلى المدينة.
 يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال ملة اع المفل:.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تشعر سارة بالقلق.
يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال ملة اع المفل:.

يقول المعلم ما يلي: هيا نتأمل هذه القصة للحظات. هل انتقل أي منكم إلى مدينة جديدة من قبل؟ 
ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد انتقلتم لإلقامة في مدينة جديدة.

 يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي.
يقول المعلم ما يلي: ابقوا أيديكم مرفوعة إذا كنتم تودون إبالغنا عن أحد التفاصيل التي تتذكرونها عن 

رحلة االنتقال.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت ارمه: فذك ياته: المتفلقة ماالنتقال لإلقااة وي اديلة جديدة.

يقول المعلم ما يلي: ماذا كان شعور سارة بطلة القصة؟ التفتوا إلى الزمالء المجاورين وأوضحوا كيف 

3

اقرأ�القصة.�
انتقلت سارة إلى المدينة

انتقلت�سارة�إلى�المدينة.�
تشعر�سارة�بالقلق.�

وتساءلت:�
كيف�تبدو�المدينة؟

أين�ستلعب؟�
أين�ستتعلم؟

أين�ستتسوق؟�
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كان شعور سارة.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور فالاقشة اإلجامات.

يقول المعلم ما يلي: لماذا تعتقدون أن سارة كانت قلقة في هذه القصة؟ التفتوا إلى الزمالء المجاورين 
وأوضحوا إجاباتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة السًب المحتمج لقلقها.
يقول المعلم ما يلي: هيا نواصل قراءة القصة مًعا.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: وتساءلت: كيف تبدو المدينة؟
 يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال ملة اع المفل:.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: أين ستلعب؟
يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال ملة اع المفل:.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: أين ستتسوق؟
يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال ملة اع المفل:.

يقول المعلم ما يلي: فكروا في أسئلة قد تدور في رأس سارة. واآلن، التفتوا إلى الزميل المجاور 
للمناقشة مًعا مرة أخرى: لماذا تعتقدون أن سارة كانت قلقة في هذه القصة؟

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة سًب شفور سارة مالقلق، اع ال جوع إلى األسئلة التي تدفر وي 
رأسها.

يقول المعلم ما يلي: ُتعد سارة من السكان الجدد للمدينة، لذلك فهي تشعر بالقلق ألنها ال تعرف كيف 
تسير األمور في المدينة. فهي ال تعرف األماكن المهمة في المدينة. ماذا كان ليحدث لو أن لدى سارة 

صديق في المدرسة يمكنه مساعدتها في اإلجابة عن هذه األسئلة؟ هل سيساعدها ذلك في الشعور 
بالترحاب بداًل من الشعور بالقلق؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعتقدون أن بإمكانكم مساعدتها.

يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: وي االة المواوقة.
م  يقول المعلم ما يلي: في هذا الفصل، سنساعد األشخاص الذين ينتقلون لإلقامة في مدينتنا. سنتعَلّ

المزيد عن كيفية سير األمور في مدينتنا. وبعد ذلك، سنقوم بإعداد كتيب "مرحًبا بكم في مدينتنا"؛ 
لمساعدة األسر الجديدة المنتقلة لإلقامة في مدينتنا.

4. يقوم المعلم بما يلي: اطالًة التالايذ ماالشت اك وي لفًة األلغاز، لًدء التف ي  وي تفاصيج المديلة التي 
يفيشون مها. تقدي: تفاصيج عن األلوان فاألشياء الطًيفية فاألشياء التلاعية عن أاد األااكن الًارزة وي 

المديلة. سيخمن التالايذ الم ان الذي تتفه.
الحوظة للمفل:م األلغاز الواردة ويما يلي عًارة عن أاثلة عااة تخص اديقة فادرسة فا تًة. ق: متفديج األلغاز 

أف استًدالها لتتف أااكن و يدة وي الطقت : أف اديلت : على فجه الختوص.
يقول المعلم ما يلي: هيا نبدأ في توضيح ما نعرفه عن مدينتنا. سأقول لكم لغزين. لنَر ما إذا كنتم 
قادرين على تخمين األماكن المهمة في مدينتنا من خالل األلغاز المتعلقة بها. عندما تظنون أنكم 

عرفتم المكان الذي أتحدث عنه، ارفعوا أيديكم.

توجد في هذا المكان مساحات خضراء شاسعة وحشائش ونباتات.

توجد في هذا المكان ممرات صناعية للسير فيها وأماكن للعب فيها.

توجد في هذا المكان أسر تلعب كرة القدم وألعاًبا أخرى في الهواء الطلق.

هل تعرفون ما هذا المكان؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لتخمين اج اللغز.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذين أف ثالثة امن ي وفون أيديه: لط ح أو اره:. اتامفة إجامات التالايذ 
مط ح سؤالم "لماذا تظن ذلك؟".

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في حل اللغز. الحظوا أن اللغز الذي قلته من ثالث جمل. صفوا األشياء 
الطبيعية واألشياء الصناعية واألشخاص الموجودين في المكان. واآلن، لنحاول مع مكان آخر.

هذا المكان عبارة عن ساحة صغيرة للعب في الخارج.
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ومن الداخل، يحتوي هذا المكان على الكثير من الكراسي وسبورة وأقالم رصاص.

يضم هذا المكان أطفااًل ومعلمين.

هل تعرفون ما هذا المكان؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لتخمين اج اللغز.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالايذ امن روفوا أيديه: لإلجامة عن السؤال. فمفد ذلك، يسأل المفل: "لماذا 
تفتقد ذلك؟".

يقول المعلم ما يلي: لنحاول عمل ذلك مرة أخرى.
يوجد هذا المكان داخل مبنى.

يحتوي هذا المكان على الكثير من الكتب للقراءة.
يوجد في هذا المكان أمين المكتبة الذي يمكنه مساعدتك في اختيار كتاب.

هل تعرفون ما هذا المكان؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لتخمين اج اللغز.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذين أف ثالثة امن روفوا أيديه: لإلجامة عن السؤال. فمفد ذلك، يسأل المفل:، 
"لماذا تفتقد ذلك؟"

5. يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ ان خالل عمج األلغاز الخاصة مه: ليلفًوا مها اع آمائه:. هج و   
التالايذ وي ا ان وي المديلة يودفن زيارته.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان دوركم إلعداد اللغز الخاص بكم. التفتوا إلى الزميل المجاور وحددوا 
من سيشارك اللغز الجديد أواًل. واآلن، هل فكرتم في مكان في المدينة تودون زيارته. ضعوا أصابعكم 

على خدودكم وفكروا بهدوء.
يقوم التالميذ بما يلي: فضع أصامفه: على خدفده: للتف ي  مهدفء.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام وقت التفكير لملح التالايذ مفض الوقت ليف  فا وي األااكن.
يقول المعلم ما يلي: هل لديكم مكان في ذهنكم؟ هل يمكنكم أن تتخيلوه في ذهنكم؟ أواًل: ما األشياء 

الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة؟ إذا كنت الزميل األول الذي يشارك اللغز، فأخبر زميلك بالمواد 
الطبيعية المستخدمة في مكانك الغامض.

يقوم التالميذ بما يلي: فصف األشياء الطًيفية الموجودة وي الم ان المختار.
يقول المعلم ما يلي: ثانًيا: ما األشياء الصناعية في هذه المنطقة؟ إذا كنت الزميل األول الذي يشارك 

اللغز، فأخبر زميلك بالمواد الصناعية في المكان الغامض الخاص بك.
يقوم التالميذ بما يلي: فصف األشياء التلاعية الموجودة وي الم ان المختار.

يقول المعلم ما يلي: ثالًثا: أخبروا زمالءكم باألشخاص الموجودين في هذا المكان. من هم وماذا 
يفعلون؟

يقوم التالميذ بما يلي: فصف األشخاص الموجودين وي الم ان المختار.
يقول المعلم ما يلي: إذا كنت التلميذ الذي يحاول حل اللغز، ففكر في مفاتيح حل اللغز التي سمعتها. 

وبعد ذلك خمن اإلجابة. ال تقلق إذا أخطأت في اإلجابة.
يقوم التالميذ بما يلي: تخمين اج اللغز.

يقول المعلم ما يلي: عمل رائع. ال تقلق إذا أخطأت في اإلجابة. قد تكون األلغاز سهلة أو صعبة. الفكرة 
هي التدرب على التفكير ووصف األماكن مع بعضكم البعض. ليس من الضروري أن تجيبوا عنها بشكٍل 

صحيح دائًما.
يقوم المعلم بما يلي: اطالًة التالايذ متًادل األدفار فالسماح للتلميذ اآلخ  مإعطاء تلميحات لزايله اتى ُيخمن 

الم ان.
يقول المعلم ما يلي: عمل رائع أيها التالميذ! ليشكر كل منكم زميله على المساعدة في التعّلم.

يقوم التالميذ بما يلي: تًاُدل الش  .
ر في  يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان وقت تبادل األدوار. الزميل الذي سيقوم اآلن بمشاركة اللغز: فّكِ

مكان في المدينة تود زيارته. ضع إصبعك على خدك وفكر بهدوء.
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يقوم التالميذ بما يلي: فضع اإلصًع على الخد للتف ي  مهدفء.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام وقت التفكير لملح التالايذ مفض الوقت ليف  فا وي األااكن.

يقول المعلم ما يلي: أواًل: ما األشياء الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة؟ إذا كنت الزميل الذي 
يشارك اللغز، فأخبر زميلك بالمواد الطبيعية المستخدمة في مكانك الغامض.

 يقوم التالميذ بما يلي: فصف األشياء الطًيفية الموجودة وي الم ان المختار.
يقول المعلم ما يلي: ثانًيا: ما األشياء الصناعية في هذه المنطقة؟ إذا كنت الزميل الذي يقدم تلميحات 

لآلخر، فأخبر زميلك بالمواد الصناعية في المكان الغامض الخاص بك.
يقوم التالميذ بما يلي: فصف األشياء التلاعية الموجودة وي الم ان المختار.

يقول المعلم ما يلي: ثالًثا: أخبر زميلك عن األشخاص الذين تراهم هناك وما يفعلونه.
يقوم التالميذ بما يلي: فصف األشخاص الموجودين وي الم ان المختار.

يقول المعلم ما يلي: إذا كنت التلميذ الذي يحاول حل اللغز، ففكر فيما سمعته. حان وقت تخمين 
الحل. تذكر، ال تقلق إذا أخطأت في اإلجابة. فنحن نتدرب على كيفية التفكير بجد ووصف األماكن.

يقوم التالميذ بما يلي: تخمين اج اللغز.
يقول المعلم ما يلي: عمل رائع أيها التالميذ! ليشكر كل منكم زميله على المساعدة في التعّلم.

 يقوم التالميذ بما يلي: تًاُدل الش  .
6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
ر التالميذ بأنهم سيحاولون مساعدة شخص جديد انتقل إلى المدينة خالل هذا الفصل. التلميح إلى  ذّكِ

ما سيقومون به في اليوم التالي.
يقول المعلم ما يلي: كان هذا ممتًعا. أنتم تعرفون الكثير عن المدينة. تذكروا، في هذا الفصل، سنحاول 

مساعدة أشخاص جدد انتقلوا لإلقامة هنا. إنهم يشعرون بالقلق ألنهم ال يعرفون األماكن المهمة 
في المدينة. غًدا، سنعرف المزيد عن األماكن المهمة في مدينتنا. التفتوا إلى الزمالء المجاورين 

وأخبروهم بمكان واحد تعتقدون أنه مهم في مدينتنا.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات فالاقشة األو ار اع الزمالء المجاورين.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: تحدثنا باألمس عن األماكن التي يمكننا زيارتها في مدينتنا. كما شاركنا بعض 

األماكن المفضلة لدينا. اذكروا بعض األماكن التي تحدثنا عنها؟ التفتوا وتحدثوا إلى الزمالء 
المجاورين.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزمالء المجاورين لملاقشة اإلجامات.
2. يقول المعلم ما يلي: يا لها من ذكريات جميلة! هناك العديد من المباني واألماكن المهمة في 

مدينتنا. بعض هذه األماكن نذهب إليها كثيًرا، مثل المدرسة، والبعض اآلخر ال نذهب إليه إال مرة 
واحدة كل فترة، مثل عيادة الطبيب. دعونا ُنِعد قائمة بجميع األماكن التي نعرفها في مدينتنا.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مما لديه: ان أو ار.
يقوم المعلم بما يلي: تس يج أو ار التالايذ على فرق كًي  الح : أف على السًورة. إذا ت ك التالايذ أي ا ان 

تفتقد أنه ان المه: ذك ه، وأعِطه: افاتيح اج اللغز لمساعدته: وي تخمين اا قد نسوه ان أااكن. على سًيج 
المثالم "أين نذهب لش اء الطفام للأكله وي الملزل؟".

يقول المعلم ما يلي: هذه قائمة رائعة. أنتم تعرفون الكثير عن األماكن الموجودة في مدينتنا. التفتوا 
لتشجيع وتهنئة الزمالء المجاورين. عمل رائع حتى اآلن.

يقوم التالميذ بما يلي: تحية فتش يع الزمالء المجاورين.
3. يقول المعلم ما يلي: من الطرق التي يمكننا من خاللها الترحيب بالوافدين إلى مدينتنا إخبارهم 

م كيفية وصف  عن المباني )األماكن( الموجودة في المدينة. سنستخدم مهاراتنا في المالحظة لتعّلُ
المباني. أواًل: لننظر إلى رسومات المباني ونتحدث عن بعض الكلمات التي يمكننا استخدامها عند 

وصف المباني لهم. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "وصف المباني".
يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى صفحة فصف المًاني الموجودة وي كتاب التلميذ فروفها إلى أعلى لي اها 

4

الفصل األول : مرحًبا بكم في مجتمعنا 

البيت

الفندق

ارسم�دائرة�حول�النوافذ.�ارسم�مستطياًل�حول�األبواب.�
ارسم�مثلًثا�حول�الالفتات.�عّد�مع�المعلم.�

وصف المباني 

مدينتي�بها�مباٍن�كثيرة.
بأحجام�مختلفة.�

توجد�بها�نوافذ�وأبواب�والفتات.

نظ ة عااة الدرس الثاني
المواد المستخداة

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

سوف يقوم التالايذ مما يليم
إعداد قائمة مالملاطق فالمًاني المهمة وي الم تمع.  
فصف تفاصيج اول المًاني فاألااكن.  
إنشاء نماذج ثالثية األمفاد للمًاني المهمة وي المديلة.  
تحديد فاستخدام أش ال ثلائية األمفاد  
الفّد اتى 20 شيئبا  
المقارنة مين رقمين اتى 20  

ق: مت ميع صور لًفض المًاني المحلية المفتادة، أف امحث عن صور رقمية إذا كان مإا انك ع ضها أاام الفتج. 
فق: مت ميع صلاديق اتفددة للتالايذ الستخدااها وي إنشاء نموذج لمًلى. تتضمن الخيارات علب الحًوب الخاصة 

ماألطفال، أف علب اللًن، أف الفلب ال  تونية، أف اا شامه ذلك.

المًلى  
اللاوذة  
الًاب  
اًلى قتي  )ملاء ان طامق فااد أف   

طامقين(

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
صور للمًاني المحلية )فرقية أف رقمية(  
صلاديق وارغة، صلدفق ل ج تلميذين أف   

ا موعة صغي ة )األاثلة اوضحة أعاله(
فرق اقوى  
ا(   اقص )إذا كان ذلك االئمب
ش يط الصق أف صمغ  

نواتج التفل:

تحضي  الدرس

المف دات األساسية
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جميع التالايذ أثلاء محثه: علها وي كتاب التلميذ الخاص م ٍج اله:.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح صفحة "فصف المًاني" وي كتاب التلميذ فاللظ  إلى التور.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ارسم دائرة حول النوافذ. ارسم مستطياًل حول األبواب. ارسم مثلًثا حول 
الالفتات عّد مع المعلم..

يقول المعلم ما يلي: يقول الولد الموجود في الصورة: "هذه هي المباني الموجودة في مدينتي. توجد 
بأحجام مختلفة. توجد بها نوافذ وأبواب والفتات". لنبدأ بتعرف أجزاء المباني التي يتحدث عنها الولد. 

أواًل: سنبحث عن النوافذ. أشيروا إلى النافذة بأصابعكم وأروا الزميل المجاور النافذة.
يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى اللاوذة لف ضها على الزمالء المجاورين.

ووا على اللواوذ مش ٍج  يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج للًحث اع التالايذ للتأكد ان أنه: تفّ َ
صحيح.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح أيها التالميذ. لقد تعّرَفتم على النافذة. لننظر إلى مثال آخر للنوافذ. 
أشيروا إلى نافذة أخرى بإصبعكم وأروها للزمالء المجاورين.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى اللاوذة لف ضها على الزمالء المجاورين.
ووا على اللواوذ مش ٍج  يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج للًحث اع التالايذ للتأكد ان أنه: تفّ َ

صحيح.
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم أيها التالميذ. ُتطالب اإلرشادات برسم دائرة حول النافذة. لنفعل ذلك 

اآلن. اختاروا نافذة واستخدموا أقالمكم الرصاص لرسم دائرة حولها.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: دائ ة اول ناوذة فاادة وي التفحة.

يقول المعلم ما يلي: بعد ذلك، علينا إيجاد باب. أشيروا إلى باب بإصبعكم وأروا الزميل المجاور هذا 
الباب.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى الًاب لف ضه على الزمالء المجاورين.
ووا على األمواب مش ٍج  يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج للًحث اع التالايذ للتأكد ان أنه: تفّ َ

صحيح.
يقول المعلم ما يلي: ما مدى التشابه بين األبواب والنوافذ؟ ما الفرق بين النافذة والباب؟ فكروا قلياًل 

في أوجه التشابه واالختالف بينهم. وبعد ذلك، ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أفكار تودون مشاركتها.
يقوم المعلم بما يلي: الح التالايذ وقت التفكير، فمفد ذلك اختيار تلميذين أف ثالثة امن روفوا أيديه: 

لتوضيح أفجه التشامه فاالختالف مين اللواوذ فاألمواب. تش يع التالايذ على توضيح أو اره: أثلاء إجامته: 
عن السؤال. على سًيج المثال، إذا قال تلميذ إن األمواب فاللواوذ اتطامقة ان ايث الش ج، واسأله عن ش لها 

)استطيلة(.
يقوم التالميذ بما يلي: توضيح أفجه التشامه فاالختالف مين اللواوذ فاألمواب.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم أيها التالميذ. اإلرشادات هي "ارسم مستطياًل حول الباب". لنفعل ذلك 
اآلن. اختاروا باًبا واستخدموا أقالمكم الرصاص لرسم مستطيل حوله.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: استطيج اول ماب فااد وي التفحة.
يقول المعلم ما يلي: رائع. ُتطالب اإلرشادات األخيرة بما يلي: "ارسم مثلًثا حول الفتة". أشيروا إلى 

إحدى الالفتات بأصابعكم وأروا الزميل المجاور هذه الالفتة.
يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى الالوتة مإصًفه: لف ضها على الزمالء المجاورين.

ووا على الوتة مش ٍج  يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج للًحث اع التالايذ للتأكد ان أنه: تفّ َ
صحيح.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، لنضع مثلًثا حول الالفتة. اختاروا الفتة واستخدموا أقالمكم الرصاص 
لرسم مثلث حولها.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: اثلث اول الوتة فاادة وي التفحة.
4. يقول المعلم ما يلي: رائع. لقد تعرفنا على النوافذ واألبواب والالفتات الموجودة في تلك المباني. 

ا. تخيل  وتعد هذه أشياء نراها في الكثير من مباني مدينتنا. تخيل مبنى في مدينتنا تمر بجواره يومّيً
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صورته في ذهنك بهدوء. هل يمكنك أن ترى النوافذ؟ هل يمكنك أن ترى الباب؟ هل توجد الفتة للمبنى؟ 
هل تعرف ما تحتوي عليه الالفتة؟

يقوم التالميذ بما يلي: است جاع صورة أاد المًاني المألووة وي ذهله: مهدفء.
5. يقول المعلم ما يلي: عندما نصف أي شيء، نتحدث عن التفاصيل التي نالحظها. عندما ننظر إلى 

مبنى، يمكننا أن نتحدث عن التفاصيل التي نراها. يمكننا أن نقول إن المبنى عليه الفتة. يمكننا أن 
نتحدث عن النوافذ واألبواب. يمكننا أن نصف مبنى عن طريق ذكر عدد النوافذ الموجودة به. كم عدد 

النوافذ الموجودة في المبنى األول؟ ضعوا أصابعكم على المبنى األول.
يقوم المعلم بما يلي: أشي فا إلى المًلى األفل.

 يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى المًلى األفل وي التفحة.
يقول المعلم ما يلي: رائع. لنقم بعّد النوافذ في المبنى األول مًعا. سأشير إليها في كتاب التلميذ لدي 

وسنعدها مًعا بصوت عاٍل.
ها متوٍت عاٍل. يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ناوذة فاادة وي كج ا ة فعّدَ

 يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى اللواوذ فالفّد اع المفل: متوٍت عاٍل.
يقول المعلم ما يلي: مذهل! لوصف هذا المبنى، يمكنني أن أقول، "المبنى يحتوي على __ نوافذ". 

هل يمكنكم ترديد ذلك بعدي؟
 يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار "المًلى يحتوي على __ نواوذ".

يقول المعلم ما يلي: واآلن، قوموا بَعّد النوافذ في المبنى األول مًعا. أشيروا إليها في كتاب التلميذ لدي 
وسنعدها مًعا بصوٍت عاٍل.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى كج ناوذة ان اللواوذ فنطق عددها متوت عاٍل.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، التفتوا إلى الزمالء المجاورين. أخبروا الزميل المجاور في جملة كاملة عن 

عدد النوافذ في المبنى األول.
 يقوم التالميذ بما يلي: إخًار الزميل المجاور مفدد اللواوذ الموجودة وي المًلى.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، دعونا نتعرف عدد النوافذ في المبنى الثاني. ضعوا أصابعكم على المبنى 
الثاني.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى المًلى الثاني وي التفحة.
 يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى المًلى الثاني وي التفحة.

يقول المعلم ما يلي: هذه المرة، ستقوم أنت والزميل المجاور بعّد النوافذ الموجودة في المبنى مًعا. 
أشيروا إليها بمعدل نافذة في كل مرة وعدوها مًعا بصوٍت عاٍل.

ا متوٍت عاٍل. يقوم التالميذ بما يلي: عّد الزاالء اللواوذ افب
يقوم المعلم بما يلي: اطالًة التالايذ مالمقارنة مين المًاني ماستخدام أساليب التش يع الواردة ويما يلي. 

االختيار اا مين استخدام عصّى األسماء، فطلب اتطوعين فاشاركة اإلجامات اع الزمالء المجاورين.
يقول المعلم ما يلي: كم عدد النوافذ الموجودة في المبنى الثاني؟ عدوا على أصابعكم عدد النوافذ 

الموجودة.
يقوم التالميذ بما يلي: ذك  عدد اللواوذ. ع ض عدد اللواوذ على أصامفه: أاام المفل:.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في العّد. لوصف هذا المبنى، يمكنني أن أقول: "المبنى يحتوي على __ 
نوافذ". هل يمكنكم ترديد ذلك بعدي؟

 يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار "المًلى يحتوي على __ نواوذ".
يقول المعلم ما يلي: ما المبنى الذي يحتوي على عدد نوافذ أكثر؟ كيف تعرفون ذلك؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد المًلى التحيح اع الش ح.
يقول المعلم ما يلي: ما المبنى الذي يحتوي على عدد نوافذ أقل؟ كيف تعرفون ذلك؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد المًلى التحيح.
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6. يقول المعلم ما يلي: واآلن، سننظر إلى بعض المباني في مدينتنا. لقد تدربنا على الحديث عن عدد 
النوافذ. لننظر إلى بعض صور أحد المباني في مدينتنا. لنقم بعّد النوافذ مًعا. رددوا ورائي.

يقوم المعلم بما يلي: روع صورة ألاد المًاني المحلية المفتادة أف ع ضها أاام التالايذ. اإلشارة إلى ناوذة 
أثلاء الفّد.

يقوم التالميذ بما يلي: عّد اللواوذ متوت عاٍل اع المفل:.
يقول المعلم ما يلي: لنحاول التفكير في كلمات أخرى يمكننا استخدامها لوصف المباني.

الحوظة للمفل:م قد تتضمن هذه المحادثة كلمات اثج طويج ففاسع فضيق، فرمما ألوان اختلفة.
 يقوم التالميذ بما يلي: ع ض أو ار ل لمات أخ ى يم ن استخدااها لوصف المًاني.

يقوم المعلم بما يلي: ع ض صور، فالحديث عن مفض المًاني المحلية، فاطالًة التالايذ موصف اا ي فنه. إذا 
ل: يذك  أاده: عدد الطوامق وي المًلى، واا ص على الحديث افه: عن ذلك. ي ب أن ي ون التالايذ قادرين 
على اشاركة عدد الطوامق وي كج اًلى، فوه: أن المًلى الذي يحتوي على عدد طوامق أكث  ي ون أطول ان 

نظي ه الذي يحتوي على عدد طوامق أقج.
7. يقول المعلم ما يلي: سنقوم بعمل نماذج للمباني في مدينتنا. إنها فكرة رائعة أن تقوموا برسم صورة 

أواًل قبل بناء نموذج. هل تذكرون كيف رسمنا صوًرا للحدائق أواًل ثم قمنا بإعداد نماذج لها؟ افتحوا كتاب 
التلميذ على صفحة "رسم بيت".

8. يقوم المعلم بما يلي: وتح كتاب التلميذ على صفحة "رس: ميت" فروفها إلى أعلى لي اها التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة وي كتاب التلميذ.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ارسم بيًتا من بيئتك. يجب أن يحتوي البيت على باب، ونوافذ، والفتة.
يقول المعلم ما يلي: فكروا في مبنى في المدينة يمكنكم تصوره في أذهانكم، أو انظروا إلى إحدى 
الصور التي ناقشناها للتو. استخدموا أقالمكم الرصاص وأقالم التلوين لرسم المبنى. ال تنسوا تضمين 

األشياء التي تحدثنا عنها—النوافذ واألبواب والالفتات.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: اًلى فاضح التفاصيج.

ا ان التلاديق التي ااتفظت مها لهذا اللشاط. )راجع  9. يقوم المعلم بما يلي: إعطاء كج تلميذ صلدفقب
الت هيز(. إعطاء التالايذ أقالم تلوين أف طالء لتلوين ال زء الخارجي ان التلدفق.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان وقت بدء إعداد النموذج الخاص بك. بينما أقوم بتوزيع المستلزمات 
عليكم، تعاونوا في الرسم مع الزميل المجاور. ستقومون بالبناء مًعا. حددوا أي من المباني الخاصة 

بالزمالء ستقومون ببنائه. وبعد ذلك، تحدثوا عن كيفية إضافتكم للنوافذ واألبواب والالفتات.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة خطط إعداد نموذج لمًلى اع الزمالء المجاورين.

الحوظة للمفل:م اسب المستلزاات المتوو ة، ادد كيف سيطًق التالايذ لديك خطوات إعداد نماذج 
المًاني. ق: متوجيه التالايذ على استوى الفتج مال ااج وي االة الض فرة طوال عملية الًلاء خطوة مخطوة. 

و   وي تقدي: فرق اقوى ل س: اللواوذ فاألمواب فالالوتات فقتها. وي االة عدم توو  الورق المقوى، اطلب ان 
التالايذ رس: تفاصيج المًلى على التلاديق.

10. يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج أثلاء عمج التالايذ، فتقدي: اللتائح للتالايذ فت ليف 
ا، واطلب اله: تلظيف  ا ألداء الفمج. إذا أنهى التالايذ الفمج اً  ب تالايذ افيلين ممهام افيلة، فالتفافن افب

الم ان ث: الًحث عن كتاب ليق ؤفه مهدفء )أف تلوين صورة للمًلى الذي رسموه(.
11. يقوم المعلم بما يلي: اطالًة التالايذ علد انتهاء جميع الم موعات ان المًاني الخاصة مه:، ماالنضمام 

إلى ا موعة )ا موعات( أخ ى فاشاركة اًانيه:. ي ب أن يق أ التالايذ الالوتات )إن فجدت( فيتحدثوا عن عدد 
ا لوصف المًلى. الطوامق فاللواوذ فاألمواب. يم له: استخدام كلمات أخ ى أيضب

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة المًاني اع زاالء أف ا موعات صغي ة أخ ى. التدرب على فصف 
المًاني.

12. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم. اطلب من التالميذ التفكير في العمل الذي أنجزوه لوصف المبنى عن طريق 

الحديث عن عدد األبواب والنوافذ والالفتات.
فنا  يقول المعلم ما يلي: لقد ألقينا نظرة عن كثب على المباني الموجودة في مجتمعنا اليوم. وقد تعّرَ

على الكلمات التي يمكننا استخدامها لوصف األشياء التي نراها عندما نتأمل في تلك المباني. كما أننا 

5
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قمنا أيًضا بعمل نماذج ثالثية األبعاد لبعض المباني.

التفتوا إلى الزميل المجاور. ِصفوا المبنى المفضل لديكم من خالل ما قمنا به اليوم باستخدام 
الكلمات التي تحدثنا عنها.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور ا ة أخ ى للملاقشة افه.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لبدء الدرس، سأطلب من تلميذ واحد الحضور إلى مقدمة الفصل وقيادة بداية 

المناقشة. سيطرح هذا التلميذ سؤااًل: "ماذا تتذكرون عن موضوع مساعدة صديقتنا سارة في االنتقال 
إلى مدينة جديدة؟".

ا على ط ح السؤال. إاضار  يقوم المعلم بما يلي: دعوة تلميذ لديه قدرة قوية على التواصج، فسي ون قادرب
التلميذ إلى اقداة الفتج.

م "ااذا تتذك فن عن اوضوع اساعدة  يقوم التالميذ بما يلي: سيط ح هذا التلميذ القائد سؤاالب
صديقتلا سارة وي االنتقال إلى اديلة جديدة؟" ي وع ماقي التالايذ اآلخ ين أيديه:، فيت: إاضاره: 

ا وي كج ا ة لإلجامة. فاادب
ا عن  2. يقوم المعلم بما يلي: تف يف التالايذ مأاد األاداث المهمة ال ارية. إمالغه: أنه: سيق ؤفن اوضوعب

ادث هام يفايشونه. إذا كان المتدر الذي تستخداه هو فسائط عً  اإلنت نت فلديك القدرة على استخدااه، وق: 
مف ض الفق ة على شاشة لي اها التالايذ.

يقول المعلم ما يلي: عادًة ما يتساءل األشخاص الوافدون إلى مدينتنا، ما أهم األحداث التي نعيشها في 
مدينتنا؟ نحن نطلق على األحداث المهمة واالحتفاالت المحلية مصطلح "األحداث المهمة الجارية". 
قد نتعرف األحداث المهمة الجارية من خالل الجرائد أو عبر اإلنترنت أو في األخبار. واليوم، سنتعّرَف 
األحداث المهمة الجارية وُنعد فقرة إذاعية إلخبار الوافدين الجدد عنها. سأقرأ أخبار األحداث المهمة 

الجارية أمامكم. أواًل: لننظر إلى الفقرة.

اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الثالث
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تف ف األاداث المهمة وي الم تمع المحلي.  
تحديد التفاصيج ال ئيسة وي قتص األاداث المهمة   

ال ارية.
إعداد فإلقاء وق ة إذاعية اول األاداث المهمة ال ارية.  

األاداث المهمة ال ارية  
وق ة إذاعية  
األو اد  
الم ان  
اللشاط  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
المواد المستخداة المتلوعة المفاد تدفي ها  
اقص  
ش يط الصق  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

ا؛ اتى  ا فمسيطب اخت  أاد األاداث المهمة ال ارية وي اديلتك. يم ن اف وة ذلك ان خالل ج يدة احلية أف فسيلة إعالم عً  اإلنت نت. ي ب أن ي ون احتوى هذه الفق ة اوجزب
ا عن األشخاص فاألااكن فاألنشطة المتضملة وي الفق ة. يتم ن األطفال التغار ان وه: الموضوع )اتى إذا ل: يتم لوا ان ق اءته(. ي ب أن ي ون الموضوع فاضحب

ق: مت ميع المواد المستخداة المفاد تدفي ها للتالايذ الستخدااها لفمج ا ً ات صوت. تتضمن هذه المواد قطع الورق المستخداة ان قًج، فزجاجات المياه المفاد تدفي ها، 
فاألكواب، فاألطًاق الورقية، فم  ات الملاديج الورقية.

تحضي  الدرس

اكتِشف )٩0 دقيقة(
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اكتِشف )٩0 دقيقة(

يقوم المعلم بما يلي: إذا كلت تستخدم نسخة فرقية ان وق ة صحفية، وق: متوزيع نسخ الها على ا موعات 
ا إعالاّيبا عً  اإلنت نت، ويم لك ع ض الفق ة على السًورة أف  التالايذ وي الفتج. فإذا كلت تستخدم اتدرب

توزيع نسخ الها على كج التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: أواًل: لننظر إلى الصورة. ما التفاصيل التي الحظتموها في الصورة؟ ما األشخاص 

الذين ترونهم؟ التفتوا إلى الزمالء المجاورين واذكروا التفاصيل التي الحظتموها.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فالاقشة االاظاته: افه:.

يقول المعلم ما يلي: ما األماكن التي ترونها؟
 يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فالاقشة االاظاته: افه:.

يقول المعلم ما يلي: ما األنشطة التي تحدث؟
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فالاقشة االاظاته: افه:.

يقول المعلم ما يلي: من يمكنهم رفع أيديهم ومشاركة إجابات زمالئهم؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فاشاركة إجامات زاالئه:. )ستفتمد اإلجامات التحيحة على أاد 

األاداث المهمة ال ارية التي اددها المفل:(.
يقول المعلم ما يلي: في الجزء العلوي من الصفحة، يوجد عنوان. تابعوني بينما أقرأ عنوان الفقرة.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: )عنوان الفقرة الذي حددته(.
يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى كلمات الفلوان أثلاء ق اءة المفل: لها متوٍت عاٍل.

يقول المعلم ما يلي: ما التفاصيل التي سمعتموها في العنوان؟ هل ورد ذكر أشخاص؟ هل ورد ذكر 
أماكن؟ هل ورد ذكر أنشطة؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أفكار تودون مشاركتها.

يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فط ح األو ار. )ستفتمد اإلجامات التحيحة على أاد األاداث 
المهمة ال ارية التي اددها المفل:(.

يقول المعلم ما يلي: لنبدأ استخدام مهارات التوقع لدينا. عندما نتوقع، نفكر فيما قد يحدث. ال يهم ما 
إذا كانت توقعاتنا صحيحة أم غير صحيحة في نهاية األمر. ال يزال القراء الجيدون يتوقعون أشياء قبل 

بدء القراءة. استناًدا إلى الصورة والعنوان، ما الموضوع الذي ستتحدث عنه هذه الفقرة وفًقا لتوقعاتكم؟ 
التفتوا إلى الزميل المجاور وناقشوا معه األمر.

 يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزايج فالاقشة التوقفات افه.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، سأقرأ الفقرة. تذكروا، سنقدم فقرة إذاعية لألسر المنتقلة حديًثا في 

مجتمعنا. ستقدم لهم هذه الفقرة اإلذاعية معلومات عن أهم األحداث في مجتمعنا. بينما تستمعون إلى 
قراءتي للفقرة، انتبهوا إلى التفاصيل الرئيسة المتعلقة باألشخاص واألماكن واألنشطة المذكورة في 

الفقرة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقرأ الفقرة.

الحوظة للمفل:م إذا كانت الفق ة طويلة، وق: متقسي: اللص إلى وق ات أصغ  فضع أسئلة وه: للتأكد ان وه: 
التالايذ لما تمت ق اءته.

3. يقوم المعلم بما يلي: استخدام أسئلة وه: مسيطة مفد الق اءة للتأكد ان وه: التالايذ لمحتوى الفق ة. ي ب 
أن تتطور األسئلة ان الت كيز على ان فااذا فاتى فأين إلى أسئلة ذات إجامات افتواة أكث  لتحفيز التالايذ 

على عمج اقارنات فالتفاطف فالتحليج. تتضمن األاثلة اا يليم اا الشختيات ال ئيسة المذكورة وي الفق ة؟ أين 
فقع هذا الحدث؟ تخيج أنك رأيت اا ادث. كيف كلت ستشف ؟

4. يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ لتحضي  وق ة إذاعية عن أاد األاداث المهمة ال ارية. للًدء، اجفج 
التالايذ يخططون للفق ة.

يقول المعلم ما يلي: بعد أن تعرفنا على أحد األحداث المهمة الجارية، لنفكر مًعا كيف يمكننا مشاركة 
هذا الحدث مع اآلخرين. الفقرة اإلذاعية عبارة عن طريقة تمّكننا من مشاركة األخبار واألحداث المهمة 

الجارية مع اآلخرين. من يتذكر موضوع فقرة إذاعية أخرى أعددناه هذا العام؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا، قبل أن يبدأ الصحفيون أو المراسلون في الحديث، إنهم يقومون 
بالتخطيط لما سيذيعونه من أنباء. حيث يفكرون فيما يلي: من أبرز الشخصيات المشاركة في القصة؟ 
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ما األماكن المهمة في القصة؟ ما األحداث المهمة التي مررنا بها أثناء القصة؟

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة "تخطيط النشاط اإلذاعي". سأقرأ اإلرشادات عليكم.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: خطط لنشاطك اإلذاعي. اكتب األفراد. اكتب األماكن. اكتب األنشطة.

الحوظة للمفل:م اسب ا موعة المهارات التي يتمتع مها تالايذك، يم لك تفديج هذا اللشاط محيث ال يضط فن 
إلى ال تامة. اا ص على تزفيد التالايذ م لمات اطًوعة أف صور للقص فاللتق وي األعمدة الموجودة وي 

التفحة.
يقول المعلم ما يلي: لمساعدتكم في التخطيط، سأسألكم مجموعة من األسئلة. سأكتب إجاباتكم 

على السبورة حتى تتمكنوا من رؤية طريقة كتابة كل كلمة من الكلمات. ستتدربون على كتابة الكلمة 
الموجودة في العمود الموجود في ورقتكم. فلنبدأ باألشخاص. إذا ناديت على اسمك، فأخبرني 

باألشخاص الذين تحدثت عنهم في الفقرة.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار. ستفتمد اإلجامات التحيحة على أاد األاداث المهمة 

ال ارية التي اددها المفل:.
يقوم المعلم بما يلي: إعادة إنشاء اخطط وي كتاب التلميذ على السًورة أف الورق القالب. استخدام عصّى 
األسماء الختيار تلميذ لإلجامة. كتامة أسماء أف اهن )الطًيب فاألم فاالمن فآخ ين( األشخاص المذكورين وي 

الفق ة ضمن عمود "األشخاص" على السًورة. توجيه التالايذ للسخ ال لمة وي أفراقه:.
يقوم التالميذ بما يلي: كتامة ال لمات أف لتق قطع الورق التي تحمج تلك ال لمات على أفراقه:.

يقوم المعلم بما يلي: اتامفة سحب عصّى األسماء الختيار تالايذ لإلجامة عن األسئلة التالية.
يقول المعلم ما يلي: ما األماكن التي تصفها الفقرة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار. ستفتمد اإلجامات التحيحة على أاد األاداث المهمة 
ال ارية التي اددها المفل:.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة أسماء األااكن ضمن عمود "األااكن" على السًورة. توجيه التالايذ للسخ ال لمات 
وي أفراقه:.

يقوم التالميذ بما يلي: كتامة ال لمات أف لتق قطع الورق التي تحمج تلك ال لمات على أفراقه:.
يقول المعلم ما يلي: ما األنشطة المذكورة في الفقرة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار. ستفتمد اإلجامات التحيحة على أاد األاداث المهمة 
ال ارية التي اددها المفل:.

يقوم المعلم بما يلي: تلخيص األنشطة الموضحة ضمن عمود "األنشطة" على السًورة. توجيه التالايذ للسخ 
ال لمات وي أفراقه:.

يقوم التالميذ بما يلي: كتامة ال لمات أف لتق قطع الورق التي تحمج تلك ال لمات على أفراقه:.
5. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال ان ا الة إعداد احتوى الفق ة اإلذاعية إلى إعداد األدفات األخ ى.

يقول المعلم ما يلي: ممتاز. لقد تعّلَمنا للتو كيفية إعداد المحتوى لألعمال اإلذاعية. سيكون ما 
سجلناه على السبورة هو ما سنتحدث عنه في فقرتنا اإلذاعية. ستقومون بتلخيص أحد األحداث المهمة 
الجارية ووصف األشخاص واألماكن واألنشطة الواردة فيه. واآلن، ينبغي علينا إعداد األدوات التي نحتاج 

إليها إلعداد فقرة إذاعية. عندما يقوم الصحفيون أو المراسلون بتقديم فقرة إذاعية، فإنهم يتحدثون في 
ميكروفون.

يقوم المعلم بما يلي: وتح كتاب التلميذ على صفحة "تتمي: اي  فوون" فروفها إلى أعلى ليًحثوا عن نفس 
التفحة.

يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.
يقول المعلم ما يلي: سنقوم بتصميم مجسم ثالثي األبعاد لميكروفون تدريبي الستخدامه في الفقرة 
اإلذاعية. هل سبق ألي منكم مشاهدة ميكروفون من قبل؟ ارفعوا أيديكم إذا أردتم مشاركة المكان الذي 

رأيتم فيه الميكروفون مع زمالئكم.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار مفض التالايذ امن ي وفون أيديه: لمشاركة ت ارمه: فتتحيح المفاهي: الغي  

صحيحة أثلاء إجامته: عن األسئلة.

6

الفصل األول : مرحًبا بكم في مجتمعنا 

األفراد

األماكن

األنشطة

خطط�لنشاطك�اإلذاعي.�اكتب�األفراد.�اكتب�األماكن.�اكتب�األنشطة.
تخطيط النشاط اإلذاعي

7

تصميم ميكروفون
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يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة الت ارب.
يقول المعلم ما يلي: الميكروفون هو نوع من أنواع التكنولوجيا. وقد تحدثنا سابًقا عن التكنولوجيا. هل 

يمكن ألّيٍ منكم تخمين المشكلة التي تحلها التكنولوجيا المستخدمة في الميكروفون؟ ما الذي يقوم 
به الميكروفون؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو ار عن اا يقوم مه المي  فوون.
يقول المعلم ما يلي: عندما تتحدثون في الميكروفون، يصبح صوتكم أعلى؛ وبذلك يتمكن اآلخرون من 

االستماع إليكم. قبل أن نقوم بعمل ميكروفون، يجب علينا تعرف شكل الميكروفون. في هذه الصفحة، 
سترون صورة للميكروفون الحظوه جيًدا ثم لونوا أجزاءه. ما األشكال التي تروها؟ التفتوا إلى الزميل 

المجاور وناقشوا معه األمر.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزمالء المجاورين للتف ف األش ال الموجودة وي التفحة. 
ي ب أن تتضمن عملية تتحيح اإلجامات فضع دائ ة وي ال زء الفلوي فاقًض أسود أف اثلث وي 

ال زء السفلي.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، انظروا إلى الجزء السفلي من الصورة. هذه صورة لبنت تحمل ميكروفوًنا. 

التفتوا إلى الزميل المجاور. ِصفوا الجزء الذي تمسكه البنت من الميكروفون. كيف تمسكون 
الميكروفون؟ تظاهروا بأنكم تمسكون ميكروفوًنا في أيديكم. تدربوا على الحديث فيه.

يقوم التالميذ بما يلي: الملاقشة اع الزميل المجاور. ي ب أن تتضمن اإلجامات التحيحةم إاساك 
المي  فوون ان المقًض الخلفي اع تق يًه ان الف:، فل ن مدفن االاسة الف:.

يقول المعلم ما يلي: لدي مواد مستخدمة ُمعاد تدويرها وشريط الصق من أجلكم. بالتعاون مع 
زمالئكم،، قوموا بتجميع األفكار، كيف يمكنني استخدام هذه المواد المستخدمة لعمل ميكروفون غير 

حقيقي؟ كيف يمكنني تغيير شكل المواد المستخدمة؟ كيف يمكنني تغيير األلوان؟
يقوم التالميذ بما يلي: تجميع األو ار اع الزاالء.

الحوظة للمفل:م ق: مإعطاء التالايذ الح ية وي تحديد الط يقة المفضلة لديه: الستخدام المواد المستخداة وي 
عمج المي  فوون. أف مدالب ان ذلك، تتحيح أو اره: وي االة ط اه: لف  ة قد ال تساعده: وي صلع المي  فوون 

أف ط ح أسئلة اثج "كيف ستتحول هذه إلى ال زء الفلوي ان دائ ة المي  فوون؟ كيف ستتًح هذه المقًض 
السفلي؟". ساعد التالايذ علد الحاجة عن ط يق إعداد جس: ثالثي األمفاد.

6. يقوم المعلم بما يلي: علد انتهاء التالايذ ان صلع المي  فوون الخاص مه:، يت: االنتقال إلى تمثيل دور 
لتقدي: الفق ة اإلذاعية. الًدء م يفية تقدي: وق ة إذاعية.

يقول المعلم ما يلي: ميكروفونات رائعة! انظروا إلى جميع الميكروفونات المختلفة التي صنعتموها. 
واآلن، حان وقت تقديم الفقرة اإلذاعية. سأقوم بتمثيل كيفية تقديم الفقرة اإلذاعية أواًل. ستشاهدونني، 

ثم تتدربون مع زمالئكم.
يقوم المعلم بما يلي: اإلاساك مالمي  فوون مالق ب ان ومه فكأنه يتحدث ويه. التفكير بصوٍت عاٍل فذلك 

لتقدي: نموذج تفلمي.
يقول المعلم ما يلي: أنا أمسك بالميكروفون بالقرب من فمي، دون مالمسته. أتحدث في الميكروفون. 

أنظر إلى األشخاص الذين أحاورهم مباشرًة. أبدأ بقول: "مرحًبا بكم في مجتمعنا. سأشارك معكم أحد 
األحداث المهمة الجارية". وقع هذا الحدث في )اذكر مكاًنا مما ورد في عمود األماكن المكتوب على 

السبورة(.

األشخاص المشاركون في هذا الحدث )اذكر أشخاًصا من المكتوبين على السبورة(. األنشطة التي تم 
القيام بها )اكتب أنشطة مما هو مكتوب على السبورة(.

جاء دوركم اآلن. التفتوا إلى الزميل المجاور. إذا كان لديك شعر أطول من الزميل المجاور، فستقوم 
بالتدرب على تقديم الفقرة اإلذاعية أواًل.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزايج فالتدرب على تقدي: الفق ة اإلذاعية. الت ول وي أرجاء 
الفتج، فاالستماع للتالايذ إلضاوة تفاصيج اول األشخاص فاألااكن فاألنشطة المتفلقة مأاد األاداث 

المهمة ال ارية. تقدي: تفاصيج فاساعدة علد الحاجة.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، حان وقت تبادل األدوار. قم بتسليم الميكروفون إلى زميلك. ال تنس البدء 

بعبارة، "مرحًبا بكم في مجتمعنا. سأشارك معكم أحد األحداث المهمة الجارية".
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزايج فالتدرب على تقدي: الفق ة اإلذاعية. الت ول وي أرجاء 
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الفتج، فاالستماع للتالايذ إلضاوة تفاصيج اول األشخاص فاألااكن فاألنشطة المتفلقة مأاد األاداث 
المهمة ال ارية. تقدي: تفاصيج فاساعدة علد الحاجة.

7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقوم المعلم بما يلي: فوي الختام، استدِع ا موعة تالايذ فاادة للحضور إلى اقداة الفتج فإلقاء وق ته: 
اإلذاعية.

يقول المعلم ما يلي: لقد حان دوركم لختام درس اليوم. ما المجموعة التي تود الوقوف أمام كل التالميذ 
وتقديم فقرتها اإلذاعية؟

يقوم التالميذ بما يلي: ع ض الفق ة اإلذاعية
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لبدء الدرس، سأطلب من تلميذ واحد الحضور إلى مقدمة الفصل وقيادة بداية 

المناقشة. سيسأل هذا التلميذ "ما الذي تتذكرونه عن درس أمس عن األحداث المهمة الجارية؟".
ا على ط ح السؤال. إاضار  يقوم المعلم بما يلي: دعوة تلميذ لديه قدرة قوية على التواصج، فسي ون قادرب

التلميذ إلى اقداة الفتج.
يقوم التالميذ بما يلي: يقوم التلميذ القائد مط ح السؤالم "اا الذي تذك فنه عن درس أاس عن 
ا وي كج ا ة  األاداث المهمة ال ارية؟" ي وع ماقي التالايذ اآلخ ين أيديه: فيت: إاضاره: فاادب

لإلجامة.
يقول المعلم ما يلي: ترغب اأُلسر الجديدة على المدينة في معرفة األحداث المهمة الجارية. واآلن، 
تعرفون كيفية مساعدتهم. يمكنكم وصف األحداث المهمة. اليوم، سنقوم بمساعدة أسرتنا الجديدة 

بطريقة أخرى. سنساعدهم في التعّرف أكثر عن أجواء مدينتنا. سنخبرهم عن الطرق المختلفة للتنقل 
حول المدينة.

2. يقوم المعلم بما يلي: ا اجفة أنواع فسائج اللقج التي تفّ ف عليها التالايذ ماستخدام األلغاز. تقدي: ثالث 
عًارات عن األنواع المختلفة لوسائج اللقج. أثلاء فصف نوع فسائج اللقج، يلًغي للتالايذ روع أيديه: علداا 

يف وون نوع فسائج اللقج التي تتفها.
يقول المعلم ما يلي: في وقت سابق من العام، لقد تعلمنا األنواع المختلفة لوسائل النقل. توجد أنواع 

وسائل نقل سبعة. لنَر مدى السرعة التي يمكننا العّد بها حتى سبعة. فلتعّدوا معي.
 يقوم التالميذ بما يلي: الفّد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7.

يقول المعلم ما يلي: لقد حللنا األلغاز الخاصة بوسائل النقل من قبل. لنحاول حل لغز آخر. سأصف 
نوع وسائل النقل في ثالث جمل. عندما تعتقدون أنكم تعرفون اسم وسيلة النقل التي أتحدث عنها، 

ارفعوا أيديكم.
هذا النوع من وسائل النقل مخصص للمسافات القصيرة.

يستخدم هذا النوع من وسائل النقل إطارين.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس ال امع
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تتليف أنواع فسائج اللقج.  
تف ف أوضج فسيلة نقج ألغ اض اختلفة.  
تقدي: توصيات ألنواع فسائج اللقج لألو اد الذين يفيشون وي   

المديلة.

السي   
دراجة  
سيارة  
ااولة  
قطار  
طائ ة  
ا كب  
اساوة طويلة  
اساوة قتي ة  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

على سًع قطع الفتلة ان الورق، اكتب األنواع السًفة لوسائج اللقجم ااولة، السي ، سيارة، قطار، طائ ة، ا كب، دراجة. 
ضع كج قطفة ان الورق وي أااكن يم ن رؤيتها مسهولة على اوائط الفتج. ات ك اسااة كاوية مين كج الها اتى يستطيع 

التالايذ السي  أسفلها وي طامور. ااتفظ مهذه األفراق الستخدااها وي الدرس الثاان.

تحضي  الدرس
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يحتاج هذا النوع من وسائل النقل إلى األشخاص لتحريك البدال الخاص به.
هل تعلمون ما اسم هذه الوسيلة؟

 يقوم التالميذ بما يلي: تخمين اإلجامة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ امن روفوا أيديه:. ي ب أن ت ون اإلجامة التحيحة دراجة. كتامة "دراجة" 

على السًورة.
يقول المعلم ما يلي: لنجرب لغًزا آخر.

ال يحتوي هذا النوع من وسائل النقل على أي عجالت.
يتحرك هذا النوع من وسائل النقل في الماء.

يمكن أن يحتوي هذا النوع من وسائل النقل على األشرعة أو المحرك.
هل تعلمون ما اسم هذه الوسيلة؟

يقوم التالميذ بما يلي: تخمين اإلجامة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ امن روفوا أيديه:. ي ب أن ت ون اإلجامة التحيحة قاِرمبا. كتامة "ا كب" 

على السًورة. االستم ار وي س د األلغاز لألنواع الخمسة المتًقية ان فسائج اللقجم قطار، طائ ة، السي ، 
سيارة، ااولة، فمفد كج لغز، تت: كتامة ال لمة على السًورة اتى يت: ذك  األنواع السًفة لوسائج اللقج جميفها.
3. يقوم المعلم بما يلي: رمط األنواع السًفة ان فسائج اللقج مالمحور "كيف يفمج الفال:؟" عن ط يق جفج 

التالايذ يف  فن وي األنواع المختلفة ان فسائج اللقج التي يستخداونها وي أرجاء المديلة. سيقوم المفل: 
مإنشاء رس: مياني ش يطي مش ي عن ط يق ط ح أسئلة ففقوف التالايذ فاالنتقال إلى جزء اختلف ان الفتج 

اسب نوع فسائج اللقج التي يستخداونها.
ا على القيام مهذا اللشاط مداخلها، وإنه يم ن للتالايذ روع أيديه:  ا جّدب الحوظة للمفل:م إذا كان الفتج صغي ب
ل ج نوع ان فسائج اللقج فكتامة ال ق: على السًورة. ق: ماإلشارة إلى كج تلميذ أثلاء الفّد فاطلب ان التالايذ 

الفّد افك.
ا من العالم من حولنا. وبما أننا قد راجعنا األنواع  يقول المعلم ما يلي: ُتعد وسائل النقل جزًءا مهّمً

السبعة لوسائل النقل، فلنفكر في تطبيق ذلك على مدينتنا. ستحتاج عائلة جديدة إلى تعرف المزيد 
عن المدينة. كيف نستخدم هذه األنواع من وسائل النقل للوصول إلى وجهتنا؟ سأوجه إليكم سؤااًل. 

سُتجيبون عن السؤال عن طريق اإلنتقال إلى المكان المخصص لرسمة هذه الوسيلة في الفصل التي 
توضح اإلجابة.

يقوم المعلم بما يلي: أشي فا إلى أنواع فسائج اللقج المختلفة المفلقة على جدران الفتج.
يقول المعلم ما يلي: فلنبدأ. سؤالي األول هو: "كيف تصلون إلى المدرسة بعد خروجكم من المنزل؟". 

قفوا وسيروا إلى المكان المخصص لرسمة هذه الوسيلة في الفصل. ونظموا أنفسكم في صفوف.
 يقوم التالميذ بما يلي: الوقوف فالسي  إلى الم ان المختص ل سمة هذه الوسيلة وي الفتج.
يقول المعلم ما يلي: لنقم اآلن بعّد عدد التالميذ في كل مجموعة. بدًءا من التالميذ األقرب إلى 

الحائط، أريدكم أن تقوموا بالعّد. يقول التلميذ األول "1"، والتلميذ التالي سيقول "2"، وستتم المتابعة 
حتى نقوم بعّد عدد التالميذ في كل مجموعة.

يقوم التالميذ بما يلي: الًدء مم موعة فاادة. الفّد متوٍت ا تفع فكتامة الفدد على السًورة. االنتقال 
إلى الم موعة التالية فالفّد متوٍت ا تفع ا ة أخ ى فكتامة الفدد وي الفتج.

ا وي ا موعة فاادة، وإنه يم لك القيام مالفّد مفد التلميذ رق:  الحوظة للمفل:م إذا كان هلاك أكث  ان 20 تلميذب
عش ين.

يقول المعلم ما يلي: ما المجموعة التي تحتوي على أكثر عدد من التالميذ؟ قوموا باإلشارة إلى 
المجموعة بأصابعكم.

ا ان فسائج اللقج للوصول إلى المدرسة. يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى اللموذج األكث  استخدااب
يقول المعلم ما يلي: لماذا تحتوي هذه الفئة على أكبر عدد في رأيكم؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون 

مشاركة أفكاركم.
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار. قد تتضمن اإلجامات افلواات عن ادى ُق ب أف ُمفد المدرسة 

عن افظ: الملازل فأنواع الط ق أف الشوارع المؤدية إلى المدرسة أف افلواات أخ ى.
يقول المعلم ما يلي: )تلخيًصا لسبب احتواء المجموعة على عدد تالميذ أكبر(. ما المجموعة التي 

تحتوي على أقل عدد من التالميذ؟ قوموا باإلشارة إلى المجموعة بأصابعكم. برأيكم، ِلَم يتم استخدام 
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هذا النوع من وسائل النقل بشكل أقل للوصول إلى المدرسة؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار. قد يقواون متضمين افلواات عن ادى ُق ب أف ُمفد المدرسة عن 

افظ: الملازل فأنواع الط ق أف الشوارع المؤدية إلى المدرسة أف افلواات أخ ى.
يقول المعلم ما يلي: )تلخيًصا لسبب احتواء المجموعة على عدد تالميذ أقل(. واآلن، فلنجرب سؤااًل 

آخر عن كيفية االنتقال داخل مدينتنا. كيف تذهبون إلى عيادة الطبيب؟ سيروا إلى المكان المخصص 
لرسمة هذه الوسيلة في الفصل. ونظموا أنفسكم في صفوف.

 يقوم التالميذ بما يلي: الوقوف فالسي  إلى الم ان المختص ل سمة هذه الوسيلة وي الفتج.
يقول المعلم ما يلي: لنقم اآلن بعّد عدد التالميذ في كل مجموعة مرة أخرى حتى يمكننا مقارنة 

المجموعات. بدًءا من التالميذ األقرب إلى الحائط، أريدكم أن تقوموا بالعّد. يقول التلميذ األول "1"، 
والتلميذ التالي سيقول "2"، وستتم المتابعة حتى نقوم بعّد عدد التالميذ في كل مجموعة.

يقوم التالميذ بما يلي: الًدء مم موعة فاادة. الفّد متوٍت ا تفع فكتامة الفدد على السًورة. االنتقال 
إلى الم موعة التالية فالفّد متوٍت ا تفع ا ة أخ ى فكتامة الفدد داخج الفتج.

يقول المعلم ما يلي: ما المجموعة التي تحتوي على أكثر عدد من التالميذ؟ قوموا باإلشارة إلى 
المجموعة بأصابعكم. لماذا تحتوي هذه الفئة على أكبر عدد في رأيكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار. قد يقواون متضمين افلواات عن ادى ُق ب أف ُمفد عيادة 
الطًيب عن افظ: الملازل فأنواع الط ق أف الشوارع المؤدية إلى المدرسة أف افلواات أخ ى.

يقول المعلم ما يلي: )تلخيًصا لسبب احتواء المجموعة على عدد تالميذ أكبر(. ما المجموعة التي 
تحتوي على أقل عدد من التالميذ؟ قوموا باإلشارة إلى المجموعة بأصابعكم. برأيكم، ما سبب استخدام 

وسيلة النقل هذه للوصول إلى عيادة الطبيب؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار. قد يقواون متضمين افلواات عن ادى ُق ب أف ُمفد عيادة 

الطًيب عن افظ: الملازل فأنواع الط ق أف الشوارع المؤدية إلى المدرسة أف افلواات أخ ى.
يقول المعلم ما يلي: )تلخيًصا لسبب احتواء المجموعة على عدد تالميذ أقل(.

يقوم المعلم بما يلي: ت  ار هذا اإلج اء، فط ح سؤال عن كيفية فصول التالايذ إلى الحديقة فإلى الزل 
أوضج صديق له:.

ا وي المديلة مالت ايب  4. يقوم المعلم بما يلي: رمط تحليج التالايذ عن أنواع فسائج اللقج األكث  استخدااب
مسارة وي المديلة ال ديدة.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعرفنا على معظم الطرق األكثر شهرة في مدينتنا. هذه هي كيفية سير 
التنقل. فلنساعد سارة صديقتنا في اختيار طرق التنزه في المدينة الجديدة. افتحوا صفحة "التنزه في 

المدينة".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح صفحة التلزه وي المديلة وي كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: سأقرأ اإلرشادات. ضعوا أصابعكم على اإلرشادات وتابعوا معي.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ساعد سارة على التنقل. استخدم الخريطة. ما اسم وسائل النقل 

المناسبة أكثر للوصول إلى مكان ما على الخريطة؟
يقول المعلم ما يلي: فلنقرأ الكلمات الموجودة في بنك الكلمات مًعا. سأقرأ كل كلمة أواًل، ثم سنقرؤها 

مًعا. فلنضع أصابعنا على الكلمة األولى.
. اطالًة التالايذ مالمتامفة. يقوم المعلم بما يلي: ق اءة ال لمات الموجودة وي ملك ال لمات أفالب

الحوظة للمفل:م وي هذا اللشاط، ُيطلب ان التالايذ كتامة أسماء فسائج اللقج وي الف اغات الموجودة وي أااكن 
اختلفة )الزل، ادرسة، عيادة طًيب، ملك، سوق(. إذا كان التالايذ يواجهون صفومة وي كتامة أسماء فسائج 

ا مين ملك ال لمات فالمواقع على الخ يطة. اللقج المختلفة، ويم لك اختيار اطالًته: م س: خطوطب
يقول المعلم ما يلي: واآلن، أشيروا إلى سارة معي. يجب أن تصل إلى كل موقع مختلف. اعملوا مع 

زمالئكم الختيار نوع وسائل النقل األفضل لكل مكان تذهب سارة إليه. اكتبوا اسم وسيلة النقل في كل 
فراغ. سنقوم بكتابة الوسيلة األولى مًعا. أرى أن سارة تحتاج إلى الوصول إلى المدرسة. إنها مسافة 

قصيرة إلى المدرسة، ولكن ال توجد طرق. ما اسم وسائل النقل التي يمكن أن تستخدمها سارة؟
 يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: االقت ااات.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. إما أن تسير سارة أو تركب دراجة. سأكتب السير ألنني أحب السير. 
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الفصل األول : مرحًبا بكم في مجتمعنا 

المستشفى

المدرسة

البنـك

السوق

�ساعد�سارة�على�التنقل.�استخدم�الخريطة.�
ما�اسم�وسائل�النقل�المناسبة�أكثر�للوصول�إلى�كل�مكان�ما�على�الخريطة؟�

التنزه في المدينة

طائرة قاِرب دراجةالسير حافلة سيارة 
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كذلك، يمكنكم كتابة الدراجة. فبعض هذه األلغاز يحتوي على أكثر من إجابة صحيحة. اختاروا اإلجابة 
التي تفضلونها. ليعمل كل تلميذ مع زميله إلكمال البقية.

 يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع زاالئه: لمجء كج و اغ.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء القاعة. اساعدة التالايذ على ال تامة اسب الحاجة. ألن التالايذ ه: 

ان يتخذفن الق ار، تفّ ف على سًب ق اراته:.
يقول المعلم ما يلي: فلنستمع إلى كل اإلجابات المختلفة التي اخترناها. التفتوا إلى الزميل المجاور. 

أخبروهم باسم وسائل النقل التي قمتم باختيارها. وما هو سبب اختيار هذا االسم؟
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الزميل المجاور لذك  االختيارات فتً ي ها.

5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: انظروا بدقة إلى مدينة سارة. ما اسم وسيلة النقل األفضل في مدينتها؟ ولماذا؟ ما 
اسم وسائل النقل المستخدمة بشكل أقل؟ ولماذا؟

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة األسئلة اع الزميل المجاور.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لبدء الدرس، سأطلب من تلميذ واحد الحضور إلى مقدمة الفصل وقيادة بداية 

المناقشة. سيسأل هذا التلميذ: "ما أنواع وسائل النقل التي نستخدمها في المدينة؟".
ا على ط ح السؤال. إاضار  يقوم المعلم بما يلي: دعوة تلميذ لديه قدرة قوية على التواصج، فسي ون قادرب

التلميذ إلى اقداة الفتج.
يقوم التالميذ بما يلي: يسأل التلميذ القائدم "اا أنواع فسائج اللقج التي نستخداها وي المديلة؟". 

ي وع ماقي التالايذ اآلخ ين أيديه: فيت: إاضار تلميذ فااد وي كج ا ة لإلجامة. يم ن استخدام عصّى 
األسماء.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل لمساعدتك، )اسم التلميذ(.
2. يقوم المعلم بما يلي: الاقشة التالايذ وي اهن األو اد الذين يفملون وي الم تمع وي أااكن اثج المدارس، 
فعيادات األطًاء، فالًلوك. وي هذا الدرس، ستقوم م مط اا يف وه التالايذ عن فسائج اللقج مالمهن الموجودة وي 

كج ا ال.
يقول المعلم ما يلي: سابًقا في هذا الفصل، تحدثنا عن األنواع المختلفة لوسائل النقل. واليوم 

سنتحدث عن األفراد الذين يعملون في وسائل النقل. التفتوا إلى الزميل المجاور. هل يمكنكم ذكر أربعة 
أنواع مختلفة من وسائل النقل؟

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور ا ة أخ ى للملاقشة افه.
يقول المعلم ما يلي: اليوم سنركز على أربعة أنواع من وسائل النقل: الحافلة، والطائرة، والقطار، 

والسفينة. سنتعّرف األشخاص الذين يعملون في كل نوع من وسائل النقل. والهدف من هذه المهن هو 
التأكد من وصول األشخاص بأمان. سنقوم باستدعاء هذه المجموعة من أصحاب المهن في وسائل 

النقل. صاحب المهنة هو شخص ما ُيدفع له المال مقابل القيام بعمله.
3. يقوم المعلم بما يلي: إعطاء التالايذ ا موعة ان األلغاز للمساعدة على اكتشاف نوع فسائج اللقج الذي 

تفمج مه كج اهلة. فهذا اشامه لما ت: القيام مه وي الدرس ال امع، فل ن وي هذه الم ة، سل كز على المهن 

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الخااس
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
فصف المهن وي ا ال اللقج.  
توصيج المهن وي ا ال اللقج مالوسائج المستخداة مها.  
التدريب على استخدام السلوك الملاسب علد السف  ان ا ان   

إلى آخ .

صااب اهلة  
ركاب  
سائق ااولة  
طيار  
سائق قطار  
قًطان سفيلة  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

وي الدرس ال امع، قمت مت هيز قطع الفتلة ان الورق تحتوي على أنواع فسائج اللقج السًعم ااولة، السي ، دّراجة، سيارة، قطار، طائ ة، سفيلة. إذا ل: ت ن افلقة على 
جدران الفتج، وُيفضج تفليقها ا ة أخ ى اتى يستطيع التالايذ رؤيتها. سيشي  هذا الدرس إلى أرمع فسائج نقج وقطم القطار، الطائ ة، السفيلة، الحاولة.

تحضي  الدرس
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المتفلقة موسائج اللقج التي نستخداها. تًدأ األلغاز مالغموض الشديد ث: يت: توضيحها أكث .
يقول المعلم ما يلي: سأتظاهر بأنني صاحب مهنة في وسائل النقل. سأنظر من نافذتي االفتراضية 

وأقول لكم ما أراه. كذلك، سأحكي لكم عن الركاب. الركاب هم األشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل 
للوصول من مكان إلى آخر. هل يمكنكم أن تقولوا كلمة "ركاب"؟

يقوم التالميذ بما يلي: ت ديد كلمة "ركاب".
يقول المعلم ما يلي: الراكب هو شخص ما يستخدم وسائل النقل. ارفعوا أيديكم إذا كنتم ركاًبا.

يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: وي االة كونه: ركامبا.
يقول المعلم ما يلي: في هذا النشاط، ستحاولون تخمين نوع وسائل النقل التي أكون مسؤواًل عنها واسم 

وظيفتي. في بداية كل لغز، سأقول، "أنا أرى بوضوح شديد". هل أنتم مستعدون للعب أنا أرى بوضوح 
شديد. هل لديكم أي أسئلة؟

يقوم التالميذ بما يلي: قول "نف:" أف المطالًة متوضيح اإلرشادات.
يقول المعلم ما يلي: إليكم األلغاز الخاصة بأول مهنة من مهن وسائل النقل. استمعوا إلى كل األلغاز، 

ثم ارفعوا أيديكم إذا أردتم التخمين.
أنا أرى بوضوح شديد العديد من األشخاص الذين ينتظرون على الرصيف.

أنا أرى بوضوح شديد العديد من المباني في كل مكان.
أنا أرى بوضوح شديد شارًعا من النافذة األمامية.

أنا أرى بوضوح شديد عجلة قيادة كبيرة أمامي.
هل يستطيع أي منكم تخمين من أكون؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أنكم تعرفون.
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لل د. )سائق ااولة هي اإلجامة التحيحة(.

يقوم المعلم بما يلي: المطالًة التالايذ متف يف نوع فسائج اللقج. ان المحتمج أنه: سيحتاجون إلى المساعدة 
وي اسمى الوظيفة، لذا ااداه: علداا ي تشفون نوع فسائج اللقج فساعده: وي اف وة المسمى الوظيفي. توجيه 

التالايذ خالل تمثيل األدوار اع الزميل المجاور.
يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر بأننا سائقو حافلة. فلنتظاهر بأننا ُنمسك عجلة قيادة في أيدينا. فلنقم 

بتحية األشخاص الذين يصعدون إلى حافلتنا.
يقوم المعلم بما يلي: أثلاء التحدث، استخدم يديك فجسمك لتمثيل دور اا تقوم موصفه. اطالًة التالايذ مِففج 

األا  نفسه.
يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة اع المفل: فتقليد اإليماءات فال لمات.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد ركبتم حافلة من قبل. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تنوون 
مشاركة ما تتذكرونه. سأختار تلميًذا واحًدا فقط لمشاركة ذكرى.

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ذك ى فاادة ل كوب ااولة ان تلميذ فااد.
يقول المعلم ما يلي: إليكم األلغاز الخاصة بمهنة من مهن وسيلة النقل التالية. ال تنسوا االستماع إلى 

كل األلغاز، ثم سأطلب منكم رفع أيديكم إذا كان لديكم تخمين.
أنا أرى بوضوح شديد العديد من األشخاص الذين ينتظرون على الرصيف.

أنا أرى بوضوح شديد محطة من النافذة الجانبية.
أنا أرى بوضوح شديد خط سكة حديدية من النافذة األمامية.

أنا أرى بوضوح شديد رجاًل ينادي: "فليصعد الجميع".
هل يستطيع أي منكم تخمين من أكون؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أنكم تعرفون.
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي سائق. )سائق قطار هي اإلجامة التحيحة(.

يقوم المعلم بما يلي: ا ة أخ ى، طلب تف يف نوع فسائج اللقج. ان المحتمج أنه: سيحتاجون إلى المساعدة 
وي اسمى الوظيفة، لذا ااداه: علداا ي تشفون نوع فسائج اللقج فساعده: وي اف وة اسمى الوظيفة.

يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر بأننا سائقو قطار. فلنتظاهر بأننا نرتدي قبعة السائق. فلننظر من 
النافذة ونلوح لألشخاص. قولوا: "فليصعد الجميع".

يقوم المعلم بما يلي: أثلاء التحدث، استخدم يديك فجسمك لتمثيل دور اا تقوم موصفه. اطالًة التالايذ مِففج 
األا  نفسه.

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة اع المفل: فتقليد اإليماءات فال لمات.
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يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد ركبتم قطاًرا من قبل. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تنوون 
مشاركة ما تتذكرونه. سأختار تلميًذا واحًدا فقط لمشاركة ذكرى.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ذك ى فاادة ل كوب قطار ان تلميذ فااد.
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. إليكم األلغاز الخاصة بمهنة من مهن وسيلة النقل التالية. تذكروا أنه 

يجب عليكم االستماع جيًدا.
أنا أرى بوضوح شديد العديد من األشخاص الذين ينتظرون على رصيف الميناء.

أنا أرى بوضوح شديد المياه في كل مكان.
أنا أرى بوضوح شديد المراكب الشراعية العائمة.

أنا أرى بوضوح شديد مدينة تطل على المياه.
هل يستطيع أي منكم تخمين من أكون؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أنكم تعرفون.

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لإلجامة. )قًطان سفيلة هي اإلجامة التحيحة(.
يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر بأننا قبطان سفينة. فلنضع أيدينا وكأننا ُنمسك بعجلة مركب كبيرة. 
فلنتظاهر بأننا ننظر من النافذة ونرى األمواج الكبيرة من حولنا. فلنتظاهر بأننا نتأرجح من الموج.

يقوم المعلم بما يلي: أثلاء التحدث، استخدم يديك فجسمك لتمثيل دور اا تقوم موصفه. اطالًة التالايذ مِففج 
األا  نفسه.

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة اع المفل: فتقليد اإليماءات فال لمات.
يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد ركبتم مركًبا من قبل. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تنوون 

مشاركة ما تتذكرونه. سأختار تلميًذا واحًدا فقط لمشاركة تجربته على قارب.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت  مة فاادة ل كوب ا كب ان تلميذ فااد.

يقول المعلم ما يلي: لدينا مهنة أخرى في مجال وسائل النقل لنتعرف عليها. ها هي مفاتيح اللغز.
أنا أرى بوضوح شديد العديد من األشخاص الذين يجلسون في صفوف.

أنا أرى بوضوح شديد مضيفة تقدم لألشخاص الوجبات الخفيفة.
أنا أرى بوضوح شديد السحب من النافذة األمامية.
أنا أرى بوضوح شديد مدينة على األرض بعيًدا عنا.

هل يستطيع أي منكم تخمين من أكون؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أنكم تعرفون.
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لإلجامة. )طيار هي اإلجامة التحيحة(.

يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر بأننا طيارون. فلنضع سماعات الرأس. فلنضع أيدينا وكأننا ُنمسك 
بمقود الطائرة. فلنتظاهر بأننا ننظر من النافذة ونرى العالم أسفلنا.

يقوم المعلم بما يلي: أثلاء التحدث، استخدم يديك فجسمك لتمثيل دور اا تقوم موصفه. اطالًة التالايذ مِففج 
األا  نفسه.

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة اع المفل: فتقليد اإليماءات فال لمات.
يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد ركبتم طائرة من قبل. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تنوون 
مشاركة ما تتذكرونه. سأختار تلميًذا واحًدا فقط لمشاركة ما يتذكره عن تجربته مع باقي التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت  مة السف  على اتن طائ ة ان تلميذ فااد.
يقول المعلم ما يلي: عمل رائع. لقد تعرفتم على المهن المختلفة األربعة في وسائل النقل اليوم. هل 

يمكنكم تذكيري بأسماء هذه المهن األربع.
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لل دم طيار، سائق قطار، سائق ااولة، قًطان سفيلة.

4. يقوم المعلم بما يلي: سيساعد هذا اللشاط التالي التالايذ على تتور أصحاب هذه المهن. سيقوم 
التالايذ ممطامقة أش ال فسائج اللقج متور أصحاب المهن.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة العمل في وسائل النقل. سنقوم بالتدريب على 
توصيل أصحاب المهن بأشكال وسائل النقل.

يقوم التالميذ بما يلي: وتح صفحة الفمج وي فسائج اللقج.
يقول المعلم ما يلي: سأقرأ النص لكم.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: صل كل صاحب مهنة بوسيلة النقل الصحيحة.
9

فليصعد
الجميع!

صل�كل�صاحب�مهنة�بوسيلة�النقل�الصحيحة.
العمل في وسائل النقل

حافلة 

سفينة 

قطار

طائرة 
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يقوم التالميذ بما يلي: رس: خطوط لتوصيج فسائج اللقج مأصحاب المهن.
الحوظة للمفل:م إذا سمح الوقت، يستطيع التالايذ استخدام صفحة كتاب التلميذ لمساعدته: على لفب لفًة أنا 

أرى بوضوح شديد اع زايج أف اسمح للتالايذ مالقيادة وي هذا اللشاط مال ااج.
5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم. لختام الدرس، اطلب من التالميذ التفكير في العالم بدون األشخاص الذين 
يعملون في وسائل النقل.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا اليوم المزيد عن كيفية عمل وسائل النقل. لقد تعرفنا على األشخاص 
الذين يعملون في مهن وسائل النقل. تخيلوا ماذا سيكون شكل العالم إذا لم يكن لدينا أشخاص 

لمساعدتنا على الوصول من مكان إلى آخر. االلتفات إلى الزميل المجاور للمناقشة.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور ا ة أخ ى للملاقشة افه.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لبدء الدرس، سأطلب من تلميذ واحد الحضور إلى مقدمة الفصل وقيادة بداية 

المناقشة. سيسأل هذا التلميذ: "ما الذي تتذكرونه عن درس أمس؟ وما الذي تعلمناه من عمال وسائل 
النقل؟".

ا على ط ح السؤال. إاضار  يقوم المعلم بما يلي: دعوة تلميذ لديه قدرة قوية على التواصج، فسي ون قادرب
التلميذ إلى اقداة الفتج.

يقوم التالميذ بما يلي: يقوم التلميذ القائد مط ح السؤالم "اا الذي تذك فنه عن درس أاس "عمال 
ا تلو اآلخ  لإلجامة. يم ن  فسائج اللقج"؟". ي وع ماقي التالايذ اآلخ ين أيديه: فيت: استدعاء فاادب

استخدام عصّى األسماء مدالب ان ذلك.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك على مساعدتك )اسم التلميذ(.

2. يقوم المعلم بما يلي: إنه فقت جيد لمشاركة صورة عن ملك وي ا تمفلا. إذا كان التالايذ قد قااوا مإنشاء 
ا. ملك علد ملاء نماذج للمًاني وي الدرس الثاني، وإنك قد ت غب وي ع ض هذا أيضب

ا في مجتمعنا.  ا جّدً يقول المعلم ما يلي: تريد عائلة جديدة معرفة مكان البنك. ُيعد البنك مكاًنا مهّمً
هل ذهب أحدكم إلى بنك من قبل؟ ارفعوا أيديكم إذا قمتم بذلك.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السادس
المواد المستخداة المف دات األساسيةنواتج التفل:

سوف يقوم التالايذ مما يليم
فصف المهلة الخاصة مالفاالين وي ملك.  
التدرب على ال مع فالط ح.  
توضيح ادى أهمية الفمج وي الًلوك ماللسًة للم تمع.  

الًلك  
اللقود  
الفميج  
التّ اف  
اإليداع  
السحب  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
إاضار فرق على ش ج نقود  
مطاقة السحب فاإليداع )الموصووة   

ماألعلى(.

ا للتالايذ. إذا كان لدي : الضدة كًي ة داخج الفتج، وانقلها وي المقداة قًج مدء الدرس. ضع ثالثة اقاعد على  إذا أا ن، التقط صورة لًلك وي اديلتك يم ن أن ي ون األووب
جانب الملضدة التي تواجه التالايذ، ايث يم ن أن ي لس التلميذ "التّ اف". أاض  فرق على ش ج نقود. ق: متحضي  مطاقات اإليداع/السحب للتالايذ للق اءة أثلاء الدرس.

بطاقة 1: في البنك 5 جنيهات. إيداع 2 جنيًها.

بطاقة 2: في البنك 6 جنيهات. سحب 1 جنيه.
بطاقة 3. في البنك جنيه. إيداع 6 جنيهات.

بطاقة 4: في البنك 4 جنيهات. سحب 3 جنيهات.
بطاقة 5: في البنك 3 جنيهات. إيداع 5 جنيهات.

بطاقة 6: في البنك 4 جنيهات. سحب 2 جنيهات.

تحضي  الدرس



ًبا م : وي ا تمفلا 58 الفتج األفلم ا ا

يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: وي االة ذهامه: إلى ملك.
يقوم المعلم بما يلي: إذا روع ال ثي  ان التالايذ أيديه:، واطلب اله: التحدث إلى مفضه: الًفض عما 

ا اله: للمشاركة داخج الفتج. الاظوه وي الًلك. إذا روع عدد قليج ان التالايذ أيديه:، واخت  عددب
يقول المعلم ما يلي: يبدو أن الكثير منكم قد ذهبوا لبنك. التفتوا إلى الزميل المجاور وتحدثوا عما 

وجدتموه في البنك.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزايج فالتحدث عن الًلك.

يقوم المعلم بما يلي: التأكد ان صحة إجامات التالايذ فالتأكد ان خلوها ان أي افلواات غي  صحيحة 
يتشاركونها عن الًلك. االاظة اقدار المفلواات التي يف وها التالايذ عن الًلوك.

3. يقول المعلم ما يلي: اليوم، سنقوم برحلة تخيلية عن البنك. إليكم صورة عن البنك في مدينتنا. 
دعونا نتخيل أننا ذاهبون إلى هناك. سنتعرف األشخاص الذين يعملون هناك، وسبب أهمية البنوك في 

كيفية عمل العالم. أواًل، فلنفكر. ما البنك؟
 يقوم التالميذ بما يلي: تخمين أف ع ض ت ارب عن ااهية الًلك.

يقول المعلم ما يلي: يستخدم الناس البنوك منذ آالف السنين، وتوجد البنوك في جميع أنحاء العالم. 
ُيعد البنك مكاًنا آمًنا حيث يستطيع الناس االحتفاظ بأموالهم فيه. لنتعرف المزيد عما يحدث في 

البنك، فلنتظاهر بأننا في بنك. عندما تزور بنًكا، فأنت ُتسمى حينها عمياًل. إننا نحتاج إلى ستة تالميذ 
ليكونوا عمالَءنا.

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي ليت: اختياره: لتمثيج دفر الفميج.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "عميج" على السًورة. إذا أا ن ذلك، فاختيار ستة تالايذ جيدين وي الحساب 

فيدركون كيفية القيام مفمليات ال مع فالط ح.
يقول المعلم ما يلي: رائع. واآلن لدينا عمالؤنا. سيقوم عمالؤنا باألعمال في البنك اليوم. هل يمكنكم 

تكرار كلمة "عميل"؟
يقوم التالميذ بما يلي: قول كلمة "عميج".

يقول المعلم ما يلي: واآلن نحتاج إلى ثالثة تالميذ لمساعدة عمالئنا اليوم. عندما يذهب عميل إلى 
البنك، فإنه يتحدث إلى الصّراف. الصّراف هو شخص يعمل في البنك. يساعد الصّراف العمالء في 

إيداع وسحب أموالهم. من يريد أن يصبح الصّراف؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي ليت: اختياره: لتمثيج دفر التّ اف.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "صّ اف" على السًورة. اختيار ثالثة تالايذ فإاضار التلميذ إلى اقداة 
الفتج. سي لسون على الطافلة، وي اواجهة التالايذ.

افون. سيساعدون العمالء الذين يذهبون إلى البنك اليوم. هل  يقول المعلم ما يلي: رائع. واآلن لدينا صّرَ
يمكنكم تكرار كلمة "صّراف"؟

يقوم التالميذ بما يلي: قول كلمة "صّ اف".
يقوم المعلم بما يلي: جفج التالايذ يتدرمون على قول كلمات عدة ا ات، إذا لزم األا . توضيح أي أسئلة عن 

دفر كج شخص.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، إننا نعرف الفرق بين العميل والصّراف، فلنكتشف ماذا يحدث في البنك. 
عندما يمتلك عميل نقوًدا يريد وضعها في البنك لكي تكون آمنة، فإنه يقوم بعمل إيداع. هل يمكنكم 

تكرار كلمة "إيداع"؟
يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار ال لمة "إيداع".

يقول المعلم ما يلي: اإليداع يعني وضع النقود في البنك.
يقوم المعلم بما يلي: تمثيج ا كة ماليد اثج تسلي: اللقود إلى التّ اف.
يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر جميًعا بتسليم النقود إلى الصّراف.

يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج ا كة ماليد للتظاه  متسلي: اللقود إلى التّ اف.
يقول المعلم ما يلي: عمل رائع منكم جميًعا! فلنقم بهذا مرة أخرى، وهذه المرة سنقوم بعمل 

الحركة ونقول "أود القيام بعمل إيداع".
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ا إلى التّ اف فقول "أفد القيام  يقوم التالميذ بما يلي: القيام مح كة للتظاه  مأنه: يسلمون نقودب
مفمج إيداع".

ا. مرة أخرى، اإليداع يعني أنك تضع النقود في البنك. عندما تقوم بأخذ  يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً
النقود من البنك، ُيسمى هذا "سحًبا.

يقوم المعلم بما يلي: القيام مح كة ماليد اثج أخذ اللقود ان التّ اف ففضفها وي جيًه.
يقول المعلم ما يلي: عندما أقوم بالسحب، فإنني أقوم بأخذ النقود من البنك. فلنتظاهر جميًعا بأخذ 

النقود من الصّراف؛ ألننا نقوم بالسحب. هل يمكنكم تكرار كلمة "سحب"؟
يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار ال لمة "سحب". القيام مح كة ماليد للتظاه  مأخذ اللقود ان التّ اف 

ففضفها وي جيومه:.
يقول المعلم ما يلي: عمل رائع منكم جميًعا! فلنقم بهذا مرة أخرى، وهذه المرة سنقوم بعمل الحركة 

ونقول "أود القيام بعمل سحب".
يقوم التالميذ بما يلي: القيام مح كة ماليد للتظاه  مأخذ اللقود ان التّ اف ففضفها وي جيومه: 

فقول "أفد القيام مسحب".
ا. لقد تعلمنا ما يقوم به العمالء عندما يذهبون إلى البنك. فإنه يمكنهم  يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً

القيام بعمليات إيداع لوضع النقود في البنك، أو القيام بعمليات سحب السترداد النقود من البنك.
يقوم المعلم بما يلي: إذا لزم المزيد ان التدريب على كلمَتي السحب فاإليداع، وق: مفمج الح كات فقول 

ال لمات اع التالايذ عدة ا ات.
4. يقوم المعلم بما يلي: تسلي: مطاقات ت: ت هيزها ل ج التالايذ الذين يلفًون دفر الفميج. تذك ، علداا تقول 

ال لمة "إيداع"، ق: مفمج ا كة ماليد اثج التفااج اع اللقود للتّ اف. علد استخدام كلمة "السحب"، ق: مفمج 
ا كة توضح أنك تأخذ اللقود ان التّ اف فتضفها وي جيًك.

يقول المعلم ما يلي: سيتحدث كل عمالئنا إلى صّراف. سيقوم بعض العمالء بإيداع نقود، وسيقوم 
البعض اآلخر بسحب النقود. لنَر ماذا يحدث أواًل. تذكروا بأننا نقوم بتحية الصّراف أواًل بأدب.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ ليأتي فيقت ب ان التّ اف األفل. توجيه التلميذ لتحية التّ اف 
فق اءة الًطاقة محيث يستطيع التالايذ سماعه.

الحوظة للمفل:م إذا كان التالايذ غي  قادرين على ق اءة الًطاقات، وق: مق اءة الًطاقات متوت عاٍل ث: الق اءة 
اع التالايذ.

يقوم التالميذ بما يلي: الحضور إلى الطافلة أاام التّ اف األفل فق اءة الًطاقة متوت ا تفع كفايةب 
ليسمفه ال ميع.

يقوم المعلم بما يلي: جفج التالايذ ي  رفن ق اءة الًطاقة للم ة الثانية، إذا لزم األا ، للتأكد ان أن كج 
التالايذ لديه: و صة للتف ي  ويما إذا كانت عملية سحب أم إيداع.

الحوظة للمفل:م ستفتمد اإلجامة عن هذا ال زء ان الدرس على الًطاقة التي يق ؤها التلميذ.
بطاقة 1: في البنك إيداع، 7 جنيهات

بطاقة 2: في البنك سحب، 5 جنيهات
بطاقة 3: في البنك إيداع، 7 جنيهات

بطاقة 4: في البنك سحب، جنيه واحد
بطاقة 5: في البنك إيداع، 8 جنيهات
بطاقة 6: في البنك سحب، جنيَهين

يقول المعلم ما يلي: أيها التالميذ، هل يقوم )اسم التلميذ( بعمل إيداع أم سحب اليوم؟
يقوم المعلم بما يلي: علداا يقول التالايذ اإلجامة التحيحة، ش فه: عن ط يق إخًاره: مأنه: على صواب. 

ث: اطلب اله: المساعدة على اكتشاف المًلغ الذي سي ون اع الفميج مفد إتمام الفملية.
يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. ما المبلغ الذي سيكون مع عميلنا )اسم التلميذ( اآلن بعد إتمام 

العملية؟
يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ على توضيح المًلغ األفلي ماألصامع، فعّد رق: فااد وي الم ة. ث:، 

كم موعة، إضاوة أف ط ح المًلغ الُمشار إليه وي المفاالة. ستقوم مت  ار الفملية وي الًطاقات الخمس األخ ى، 
فست فج التالايذ يق رفن اا إذا كان الفميج يقوم مفملية سحب أم إيداع، فاا المًلغ الذي اع الفميج مفد إتمام 

المفاالة.
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يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكل التالميذ الذين ساعدوني في تمثيل أدوار العمالء والصّرافين. أيها 
التالميذ، فلنتوجه بالشكر إليهم جميًعا.

." ا جزيالب  يقوم التالميذ بما يلي: قول "ش  ب
يقول المعلم ما يلي: تستطيعون جميعكم العودة إلى مقاعدكم.

 يقوم التالميذ بما يلي: الفودة إلى اقاعده:.
5. يقوم المعلم بما يلي: استخدام صفحة كتاب التلميذ كم اجفة ل ج ال لمات التي ت: تفلمها اليوم. فسيفطي 
هذا التالايذ كذلك و صة ل ؤية ال لمات ال ديدة كتامةب. مم  د أن تق أ اللص على التالايذ، استخدم الح كات 

الخاصة مفمليتي السحب فاإليداع لمساعدة التالايذ على تذك  االختالف مين ال لمتين. التأكيد على كلماتم 
الفميج، فالتّ اف، فالسحب، فاإليداع. يم لك اختيار أن يقوم التالايذ م تامة عالاة ال مع )+( م انب الًلت 

التي تقوم مفملية اإليداع فعالاة الط ح )-( م انب الولد الذي يقوم مفملية السحب للمساعدة على تذك  المفلى 
لتلك ال لمات ويما مفد.

يقول المعلم ما يلي: يا له من أمر ممتع أن نتظاهر بأننا في البنك اليوم! فلنراجع الكلمات التي 
تعلمناها، افتحوا كتاب التلميذ. افتحوا صفحة "زيارة إلى البنك". سأقرأ النص لكم. وبينما أقرأ، 

ستقومون بتمثيل القصة في مكانكم.
يقوم المعلم بما يلي: ق اءة اللص على التالايذ فأداء الح كات التي سيقوم التالايذ مها.

يقول المعلم ما يلي: ذهبت سارة إلى البنك. سارة عميلة في البنك. سارة تتحدث إلى الصّراف. إنها تقوم 
بعمل إيداع. أيها التالميذ، فلنقرأ الجملة مرة أخرى ونقوم بأداء حركة اإليداع.

يقوم التالميذ بما يلي: أداء ا كة اإليداع فق اءة ال ملة اع المفل:.
يقول المعلم ما يلي: اآلن سارة لديها نقود أكثر في البنك. فلنكتب عالمة الجمع )+( بجانب الجمل 

التي قرأناها للتو.
يقوم التالميذ بما يلي: كتامة عالاة ال مع )+( م انب ال مج.

يقول المعلم ما يلي: لنواصل القراءة. ذهب باسم إلى البنك. باسم عميل في البنك. باسم يتحدث إلى 
الصّراف. إنه يقوم بعملية سحب. فلنقرأ الجملة مرة أخرى ونقوم بأداء حركة السحب.

يقوم التالميذ بما يلي: أداء ا كة السحب فق اءة ال ملة اع المفل:.
يقول المعلم ما يلي: اآلن باسم لديه نقود أقل في البنك. فلنكتب عالمة الطرح )-( بجانب الجمل التي 

قرأناها للتو.
يقوم التالميذ بما يلي: كتامة عالاة الط ح )-( م انب ال مج.

يقول المعلم ما يلي: يمكنكم الجلوس جميًعا. تعرض هذه الصفحة الكلمات الجديدة التي تعلمناها 
اليوم. الكلمات الجديدة هي: العميل، والصّراف، والسحب، واإليداع. تقول اإلرشادات الموجودة في 

الصفحة: "ارسم دائرة حول الكلمات الجديدة التي تعلمتها اليوم".

لنبدأ بكلمة "عميل". انظروا إلى الكلمة الموجودة هنا، اعثروا عليها في الصفحة. ارسموا دائرة حول 
الكلمة في كل مرة يتم استخدامها.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى كلمة "الفميج" على السًورة. ت  ار الفملية علد إي اد "التّ اف"، 
"فاإليداع"، "فالسحب".

6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: اليوم تظاهرنا بأننا قد ذهبنا إلى البنك. لقد تعرفنا على العمالء، والصّرافين، 
وعمليات السحب، وعمليات اإليداع التي يتم القيام بها داخل البنوك. لقد تعلمنا أن البنوك مكان 

آمن يحتفظ فيه الناس بأموالهم في جميع أنحاء العالم. تخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم تكن البنوك 
موجودة. التفتوا إلى الزميل المجاور. تحدثوا عما كان سيحدث لو لم تكن البنوك موجودة لنحتفظ 

بأموالنا فيها.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور ا ة أخ ى للملاقشة افه.

10

الفصل األول : مرحًبا بكم في مجتمعنا 

اقرأ�القصة.�ارسم�دائرة�حول�الكلمات�الجديدة�التي�تعلمتها�اليوم.
زيارة إلى البنك

ذهبت�سارة�إلى�البنك.�
سارة�عميلة�في�البنك.

سارة�تتحدث�إلى�الصّراف.
إنها�تقوم�بعمل�إيداع.�

اآلن�سارة�لديها�نقود�أكثر�في�البنك.

ذهب�باسم�إلى�البنك.

باسم�عميل�في�البنك.
باسم�يتحدث�إلى�الصّراف.
إنه�يقوم�بعملية�سحب.�

اآلن�باسم�لديه�نقود�أقل�في�البنك.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لبدء الدرس، سأطلب من تلميذ واحد الحضور إلى مقدمة الفصل وقيادة بداية 

المناقشة. سيسأل هذا التلميذ: "ماذا تتذكرون مما درسنا في درس األمس عندما تظاهرنا بالذهاب إلى 
البنك؟"

ا على ط ح السؤال. إاضار  يقوم المعلم بما يلي: دعوة تلميذ لديه قدرة قوية على التواصج، فسي ون قادرب
التلميذ إلى اقداة الفتج.

يقوم التالميذ بما يلي: سيسأل التلميذ القائد السؤالم "ااذا تتذك فن اما درسلا وي درس األاس 
علداا تظاه نا مالذهاب إلى الًلك؟". ي وع ماقي التالايذ اآلخ ين أيديه:، فيت: إاضار تلميذ فااد وي 

كج ا ة لإلجامة. يم ن استخدام عصّى األسماء ان أجج ذلك.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل لمساعدتك، )اسم التلميذ(.

2. يقوم المعلم بما يلي: يا له ان فقٍت الاسب لمشاركة صورة لفيادة أاد األطًاء وي ا تمفلا. إذا كلت: قد 
ا لفيادة طًيب أثلاء قيام التالايذ مإعداد نماذج للمًاني الموجودة مالمديلة وي الدرس الثاني، وقد  أعددت: نموذجب
ا، فل ن افظ: األطفال  ا. رمما ت د تالايذ ل: يذهًوا إلى الًلك ان قًج اطلقب تود ع ضه أاام التالايذ اآلن أيضب

ا وي الحديث عن الت ارب التي  قد ذهًوا إلى عيادة الطًيب مال شك. لذا ست ون هذه و صة اتى يشاركوا جميفب
خاضوها.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا أن البنوك مهمة. فالبنوك تحمي أموالنا. تحتاج األسر المنتقلة حديًثا 
ا في مدينتنا، وهذه صورة  إلى مدينتنا أيًضا إلى تعرف عيادة الطبيب. تعد عيادة الطبيب مكاًنا مهّمً

إلحدى عيادات األطباء في المدينة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد زرتم عيادة طبيب من قبل.
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: إذا كانوا قد زارفا عيادة طًيب ان قًج.

يقول المعلم ما يلي: يبدو أن الكثير منكم قد زاروا عيادات األطباء من قبل. التفتوا إلى الزميل المجاور 

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السامع
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
فصف الوظيفة الخاصة مالفاالين وي عيادة الطًيب.  
ش ح أهمية اللظاوة الشختية.  
الط ق الُموصى مها للحفاظ على التحة ان خالل اتًاع   

خطوات الفلاية الشختية كج صًاح.

عيادة الطًيب  
عيادة  
طًيب  
ام ضة  
اقياس الح ارة )الت اوات (  
ضمادة  
سماعة الطًيب  
ا يض  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
صور )اطًوعة أف رقمية( لألدفات الشائفة   

التي يستخداها الطًيبم اقياس ا ارة 
)الت اوات (، ضمادة، سماعة الطًيب، 

قفازات طًية
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

التقط صورة لفيادة طًيب ان أطًاء اديلتك قد ي ون األطفال يف وونها، إن أا ن. كما يم لك استخدام اوارد ان اإلنت نت لف ض ا موعة اتلوعة ان عيادات األطًاء. إذا 
تم لت ان تووي  مفض المالمس للمساعدة وي الظهور ممظه  الطًيب، وسيًث ذلك رفح الم ح داخج الفتج، فيش ع التالايذ على التفاعج افك أثلاء تمثيلك لدفر الطًيب.

تحضي  الدرس
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وتحدثوا عما الحظتموه هناك.
يقوم التالميذ بما يلي: الفودة إلى الزاالء فالحديث افه: عن عيادة الطًيب.

يقول المعلم ما يلي: سنتخيل اليوم أننا نقوم برحلة إلى عيادة الطبيب. وسنتعرف األشخاص الذين 
ا في تسيير األمور في عالمنا. يعملون هناك وسبب اعتبارهم جزًءا مهّمً

3. يقوم المعلم بما يلي: إش اك التالايذ وي الملاقشة عن اا يقوم مه الطًيب فكيفية اساعدته لللاس. يم ن 
ا وي االعتلاء مأنفسلا على نحٍو أوضج. وي  لألطًاء اساعدتلا وي التمتع متحٍة أوضج، كما أنه: يساعدفنلا أيضب

هذا الدرس، ستقوم م س: اا يف وه التالايذ مالففج عن كيفية الفلاية مأنفسه:.
يقول المعلم ما يلي: عندما ذهبنا إلى البنك باألمس، قام بعضكم بأدوار العمالء والبعض اآلخر بدور 

الصراف. واليوم عندما نقوم بزيارتنا التخيلية إلى عيادة الطبيب، سأقوم بدور الطبيب وستقومون 
جميًعا بدور فريق التمريض التابع لي. والممرضة هي الشخص الذي يساعد الطبيب في التعامل مع 

مرضاه. هل تعتقدون أن بإمكانكم مساعدتي اليوم والقيام بدور فريق التمريض لدي؟
 يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة م ج اماسةم "نف:".

يقول المعلم ما يلي: يحتاج األطباء وفريق التمريض إلى توفر بعض األدوات التي تساعدهم في تعليم 
فنا بالفعل على سماعة الطبيب هذا العام. ُترى ما األدوات  الناس كيفية العناية بأنفسهم. وقد تعّرَ

األخرى التي يستخدمها األطباء والممرضون. التفتوا إلى الزميل المجاور. أِعدوا قائمة باألدوات التي 
تتذكرون أنكم رأيتموها في عيادة الطبيب.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فالاقشة االاظاته:.
4. الحوظة للمفل:م مفض األشياء المستخداة وي عيادة الطًيب ست ون األووة للتالايذ فالًفض اآلخ  ال. 
استخدم صور األدفات الشائفة التي أعددتها مما وي ذلك اقياس الح ارة )الت اوات ( فالضمادة فسماعة 

ا قضاء  الطًيب فالقفازات الطًية لمساعدة التالايذ وي رس: اللشاط الموضح وي ال زء التالي. فقد تود أيضب
المزيد ان الوقت وي التدريب على المف دات، فل ن ليس ان الض فري للتالايذ إجادة نطق ال لمات اثج سماعة 

الطًيب.
يقول المعلم ما يلي: هيا ننظر إلى األدوات التي يمكننا استخدامها في تمثيل دور فريق التمريض. 

انتقلوا إلى صفحة "زيارة عيادة الطبيب." سأقرأ اإلرشادات.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: يستخدم الطبيب هذه األدوات لمساعدة الناس ليكونوا أصحاء. ارسم 

كل أداة.
يقوم المعلم بما يلي: إش اك التالايذ وي دفر القادة عن ط يق اطالًته: م س: صورة ل ج أداة اوجودة على 
السًورة أثلاء الحديث علها. كتامة ال لمة فاختيار تلميذ آخ  ل س: كج علت  ان الفلاص . ع ض التور التي 

أعددتها لمساعدة التالايذ وي رس: رسواات دقيقة.
الحوظة للمفل:م أاِض  نماذج وفلية لًفض األشياء إلاساكها فع ضها أاام التالايذ، إذا أا ن. كما يم لك 
استخدام اتادر الوسائط ال قمية ف"الًحث" اع التالايذ عن أشياء شًيهة عن ط يق إج اء محث مسيط عن 

التورة على الويب.
يقول المعلم ما يلي: بينما نعمل مًعا في هذه الصفحة، سنحتاج إلى تالميذ مساعدين لرسم الصور 

المعروضة على السبورة. سأكتب الكلمة على السبورة، وسيتم اختيار تلميذ واحد لرسم صورة لهذا 
الشيء لنراه جميًعا. سيساعدنا ذلك أثناء رسم األدوات في كتاب التلميذ الخاص بكٍل منا. من يود أن 

يكون الممثل األول؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه:. اختيار تلميذ ل س: األدفات.

يقول المعلم ما يلي: هل سبق لكم أن قمتم بقياس درجة الحرارة؟ ما األداة التي تستخدمها الممرضة؟
 يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة عن السؤال م لمة اقياس الح ارة )الت اوات (.

يقول المعلم ما يلي: نعم. يستخدم مقياس الحرارة )الترمومتر( لقياس درجة الحرارة. كما يخبرنا 
مقياس الحرارة )الترمومتر( ما إذا كان المريض مصاًبا بالحمى أم ال. عند اإلصابة بالحمى تشعر 

بالحرارة الشديدة واإلعياء. قوموا جميًعا بتمثيل حالتكم عندما تصابون بالحمى.
يقوم التالميذ بما يلي: إظهار الشفور مارتفاع درجة الح ارة فاإلعياء.

يقول المعلم ما يلي: تبدون جميًعا مرضى. سيرسم زميلنا صورة مقياس الحرارة )الترمومتر( على 
السبورة أمامنا. ابحثوا عن كلمة "مقياس الحرارة )الترمومتر("، وارسموا مقياس الحرارة )الترمومتر( 

في كتاب التلميذ لديكم أيًضا.
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ضمادةمقياس الحرارة )الترمومتر(

قفازات طبيةسماعة الطبيب

يستخدم�الطبيب�هذه�األدوات�لمساعدة�الناس�ليكونوا�أصحاء.�
ارسم�كل�أداة.

زيارة عيادة الطبيب
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يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "اقياس الح ارة )الت اوات (" على السًورة. ع ض صورة كم جع للتالايذ 
علد ال س: على السًورة إذا أا ن. اطالًة التالايذ مالتدرب على نطق "اقياس الح ارة )الت اوات (" سواء 

متوٍت عاٍل أف مالهمس أثلاء ال س:. الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ اسب الحاجة.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: صورة أسفج كلمة "اقياس الح ارة )الت اوات (".

يقول المعلم ما يلي: الكلمة التالية هي "ضمادة". كيف يساعدنا استخدام الضمادة؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د على السؤال مإجامات اثج، تغطي الخدفش، أف توقف نزيف أي ج ح، أف 

تحاوظ على نظاوة ال  ح.
يقول المعلم ما يلي: نعم. يمكن أن تساعدنا الضمادات في إيقاف النزيف. قد تساعدنا الضمادات في 

حماية الجرح. يستخدم األطباء وفريق التمريض الضمادات لحمايتنا من العدوى. ارسم صورة لضمادة 
في كتاب التلميذ لديك بجوار كلمة "ضمادة". من يرغب في رسم صورة للضمادة لنراها جميًعا على 

السبورة؟
يقوم التالميذ بما يلي: التطوع. علد اختيار أاد التالايذ، يقوم هذا التلميذ م س: الضمادة م وار 

كلمة "ضمادة" على السًورة.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "ضمادة" على السًورة. تدريب التالايذ على نطق "ضمادة" سواء متوٍت عاٍل 

أف مالهمس أثلاء رسمها. الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ اسب الحاجة.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: ضمادة وي كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: لنمثل دور الطبيب أو الممرضة. سنؤدي هذا الدور. ضع الضمادة على كتف الزميل 
المجاور.

 يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج دفر فضع ضمادة لم يض.
يقول المعلم ما يلي: الكلمة التالية صعبة النطق للغاية وهي – "سماعة الطبيب." تستخدم سماعة 

الطبيب لالستماع إلى نبضات القلب. فلماذا نحتاج إلى االستماع إلى نبضات القلب في رأيكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د على السؤال مإجامات اثجم لالستماع إلى افدل ض مات القلب، أف 

لالطمئلان على صحتلا.
يقول المعلم ما يلي: تدق قلوبنا ألنها تضخ الدم والطاقة إلى جميع أنحاء أجسامنا. عندما ننام نكون 

ساكنين، فتدق قلوبنا ببطء. أما أثناء الحركة أو القيام بتمارين، فتدق قلوبنا بمعدل أسرع.

ُتعد سماعة الطبيب األداة المخصصة التي يستخدمها الطبيب أو الممرضة بوضعها في أذنه حتى 
يتمكن من سماع نبضات القلب. يمكنك رسم هذه األداة أو اختيار صورة للقلب.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمتي "سماعة الطًيب" على السًورة. اختيار تلميذ آخ  لقيادة التالايذ عن ط يق 
رس: صورة على السًورة. يم ن للتالايذ اختيار إاا رس: سماعة الطًيب أف رس: القلب إذا كان ان التفب 

عليه: رس: السماعة. الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ اسب الحاجة.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: سماعة الطًيب أف القلب أسفج كلمتي "سماعة الطًيب".

يقول المعلم ما يلي: لنمثل دور طبيب أو ممرضة. سنؤدي هذا الدور. هل يمكنك االستماع إلى نبضات 
قلب الممثل القائم بدور مريض.

 يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج االستماع إلى نًضات القلب مالسماعة.
يقول المعلم ما يلي: الكلمتين األخيرتين هما "القفازات الطبية". لماذا تعتقد أنه من الضروري أن 

يرتدي الطبيب القفازات الطبية؟
ا على سالاته:، فصحته:، فنظاوته:. يقوم التالميذ بما يلي: ال د على السؤال مإجامات اثجم افاظب

يقول المعلم ما يلي: نعم، تعمل القفازات الطبية على حماية الطبيب والممرضة. كما تعمل هذه 
القفازات أيًضا على حماية المرضى. يتم التخلص من القفازات بعد التعامل مع كل مريض حتى ال 

تنتقل الجراثيم من شخص مريض إلى شخص معافى. لنرسم القفازات في كتاب التلميذ لدينا.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمتي "القفازات الطًية" على السًورة. اختيار تلميذ آخ  لقيادة التالايذ عن ط يق 
رس: صورة على السًورة. ع ض صورة كم جع للتالايذ علد ال س: على السًورة إذا أا ن. مم  د كتامة كلمتي 
"القفازات الطًية"، اطلب ان التالايذ رس: التورة. الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ اسب الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: صورة للقفازات أسفج كلمتي "القفازات الطًية".
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يقول المعلم ما يلي: لنمثل دور طبيب أو ممرضة. سنؤدي هذا الدور. فليرتِد كٌل منكم القفازات الطبية 
الخاصة به.

يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج ارتداء القفازات.
ا أن  5. يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على اشاركة ت ارمه: وي الفيادات الطًية، في ب أن ندرك تمااب
مفض التالايذ ال يحًون األطًاء. الت كيز على أن األطًاء فو يق التم يض يساعدفنلا وي الحفاظ على التحة. 

السماح للتالايذ مالتف ي  وي أدفات أخ ى الستخدااها وي الوظائف الطًية.
يقول المعلم ما يلي: لقد رسمنا أربع صور لألدوات التي يستخدمها األطباء وفريق التمريض. هل 

تعتقدون أن هناك أدوات أخرى رأيتموها في عيادة الطبيب؟ لُنِعّد قائمة.
يقوم التالميذ بما يلي: تجميع أفكار اول األدفات الطًية المختلفة.

6. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال ا ة أخ ى ان كتاب التلميذ إلى نشاط أداء دفر و يق التم يض وي عيادة 
الطًيب.

يقول المعلم ما يلي: لقد أبدعتم في الرسومات. واآلن، بعد أن تدربتم جميًعا كفريق تمريض على 
األدوات التي سنستخدمها، هيا نقابل مرضانا ونرى ما يمكننا القيام به لمساعدتهم. يبدو أنهم بحاجة 

إلى بعض المساعدة.
يقوم المعلم بما يلي: يتفين عليك ق اءة فصف المش لة التي يفاني الها كج ا يض، فاطالًة التالايذ 

ممساعدته وي الها. ال تلَس اساعدته: ان خالل تدريًه: على دفر المم ضة التي تساعد الطًيب وي القيام 
مفمله. اا عليك سوى تقدي: اقت ااات إذا مدا التلميذ ال يف ف اا ي ب عليه أن يففج.

يقول المعلم ما يلي: قبل مقابلة كل مريض من المرضى، من المهم أن يستعد كٌل من الطبيب 
والممرضة. ماذا يمكن أن يفعل الطبيب والممرضة لالستعداد لمقابلة المريض األول لديهما؟

 يقوم التالميذ بما يلي: اقت اح ارتداء القفازات الطًية.
يقول المعلم ما يلي: لقد أبليتم بالًء حسًنا يا فريق التمريض. تذكروا، بعد مغادرة كل مريض، سيتعين 

عليكم خلع القفازات الطبية وارتداء أخرى جديدة لمقابلة المريض التالي. إذا كان هناك شخص 
مريض، فإننا ال نرغب في انتقال العدوى منه إلى المريض التالي أيًضا. هيا نرتدي القفازات الطبية 

الخاصة بنا اآلن.
 يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج ارتداء القفازات الطًية.

يقوم المعلم بما يلي: تذكي  التالايذ مخلع القفازات األخ ى مين اقاملة كج ا يض فاآلخ  فارتداء أخ ى إذا 
ا على أهمية غسج األيدي مالماء الداوئ فالتامون. لزم األا . الت كيز أيضب

يقول المعلم ما يلي: المريض األول لدينا هو )اختر أحد األوالد(. يداه وقدماه متسخة للغاية. فقد 
كانت تمطر، وكان يلعب في الطين بالخارج. لقد جرح قدمه ولديه جرح في ركبته. يا فريق التمريض، 

ماذا ينبغي أن نفعل لـ )اسم المريض( للحفاظ على صحته؟ التفتوا إلى الزميل المجاور. تحدثوا عما 
يجب أن يفعله )اسم المريض(.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور ا ة أخ ى للملاقشة.
يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى اديث التالايذ عن إجاماته: فاختيار أاد التالايذ امن يم له اشاركة 

أو اره اع مقية التالايذ وي الفتج.
ا. ما األداة الالزم على الممرضة استخدامها للمساعدة في عالج  يقول المعلم ما يلي: إنه اقتراح جيد جّدً

الجرح؟ أشيروا إلى األداة في الصفحة لديكم.
يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى األداة الملاسًة )الضمادة(.

يقوم المعلم بما يلي: الت ّول وي أرجاء الفتج للتأكد ان إشارة التالايذ إلى األداة التحيحة، الضمادة. 
إعادة ذك  إجامات التالايذ قًج االنتقال إلى الم يض التالي.

يقول المعلم ما يلي: المريضة التالية لدينا )اختيار اسم فتاة( تعاني من الحرارة الشديدة. تقول 
إنها مريضة وتشعر بارتفاع درجة حرارة في مقدمة رأسها. يا فريق التمريض، ما األداة التي يمكننا 

استخدامها لمساعدتها؟ التفتوا إلى الزميل المجاور. تحدثوا عن األداة الالزم استخدامها.
يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى األداة الملاسًة )اقياس الح ارة )الت اوات ((.

يقوم المعلم بما يلي: الت ّول وي أرجاء الفتج للتأكد ان إشارة التالايذ إلى األداة التحيحة، اقياس 
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الح ارة )الت اوات (. إعادة ذك  إجامة التالايذ قًج االنتقال إلى الم يض التالي.
الحوظة للمفل:م ق: مت  ار الفملية اسًما يسمح الوقت، ماستخدام سماعة الطًيب فأي أداة أخ ى ذك ها 

تالايذك.
يقول المعلم ما يلي: لقد أحسنتم في أداء هذه المهمة أثناء مساعدتي اليوم. يا فريق التمريض، 

لقد جعلتم عملي أسهل كثيًرا. من خالل معرفة المزيد عن األدوات التي يستخدمها األطباء وفريق 
فنا على المزيد من المعلومات عن مجهود األطباء وفريق التمريض للحفاظ على  التمريض، تعّرَ

صحتنا.

5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم. وختاًما لهذه الحصة، اطلب من التالميذ تخيل العالم بدون أطباء وفريق 

تمريض.
فنا على العمل الذي  يقول المعلم ما يلي: لقد تظاهرنا اليوم بأننا في زيارة إلى عيادة الطبيب. لقد تعّرَ

فنا على األدوات  يقوم به األطباء وفريق التمريض لمساعدة الناس في الحفاظ على الصحة. كما تعّرَ
التي تساعد الناس في الحفاظ على صحتهم وكيفية استخدامها. تخيلوا ما سيحدث إذا لم يكن هناك 

أطباء وفريق تمريض. التفتوا إلى الزميل المجاور. تحدثوا عن إحدى الخدمات المهمة التي يقدمها لنا 
األطباء وفريق التمريض.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور ا ة أخ ى للملاقشة.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لبدء الدرس، سأطلب من تلميذ واحد الحضور إلى مقدمة الفصل وقيادة بداية 

المناقشة. سيسأل هذا التلميذ: "ماذا تتذكرون مما درسنا في درس األمس عندما قمنا بزيارة تخيلية إلى 
عيادة الطبيب؟".

ا على ط ح السؤال. إاضار  يقوم المعلم بما يلي: دعوة تلميذ لديه قدرة قوية على التواصج، فسي ون قادرب
التلميذ إلى اقداة الفتج.

يقوم التالميذ بما يلي: سيسأل التلميذ القائد السؤالم "ااذا تتذك فن اما درسلا وي درس األاس 
علداا تظاه نا مالقيام مزيارة إلى عيادة الطًيب؟" ي وع ماقي التالايذ اآلخ ين أيديه:، فيت: إاضار 

تلميذ فااد وي كج ا ة لإلجامة. يم ن استخدام عصّى األسماء.
الحوظة للمفل:م إذا شف ت مأنه ان المفيد للتالايذ عمج المزيد ان الم اجفة، واطلب ان التالايذ الحديث عن 

األدفات التي ناقشتموها ماألاس. يم له: اشاركة كيفية استخدام هذه األدفات لمساعدة اللاس وي الحفاظ على 
التحة.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل لمساعدتك، )اسم التلميذ(.
2. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال للحديث عن المهلة فالم ان الذي سيت: الاقشته اليومم المدرسة فالفاالين 

ويها.
يقول المعلم ما يلي: على مدار اليومين السابقين، قمنا بزيارة البنك وعيادة الطبيب. وقد تحدثنا عن 

األشخاص الذين يعملون في تلك األماكن، وكيفية مساعدتهم في تسيير األعمال في المدينة على نحٍو 
أفضل. واليوم، سنتحدث عن المكان الذي تقضون فيه الكثير من الوقت. ليس علينا تخيل زيارة هذا 

المكان ألننا موجودون فيه بالفعل. ما المبنى الذي تعتقدون أننا سنتعرف عليه اليوم؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة، "المدرسة."

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. سنتحدث عن المدرسة. سنركز على العاملين في المدارس. هناك 
الكثير من العاملين يعملون في المدرسة ويساعدوننا كي نتعلم. لنبدأ بالتفكير في العاملين في 

المدرسة. التفتوا إلى الزميل المجاور. تحدثوا عمن يعملون في مدرستنا.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الثاان
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
فصف الوظائف المتلوعة للموظفين الفاالين وي ادرسة.  
استخدام التفات لوصف ميئة المدرسة.  
غلاء أغلية ش   للفاالين وي المدرسة.  

الوظيفة  
اإلاتلان  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

إعداد اخطط لمشاركته اع األطفال يحتوي على كلمات أغلية الش   )الموجودة وي الدرس( ا تومة اع ت ك اساوة وارغة وي األجزاء التي يفت ض عليه: اساعدتك ويها. 
التلسيق لحضور الفديد ان الفاالين الذين يفملون وي المدرسة، إن أا ن، إلى الفتج اتى يتم ن التالايذ ان تقدي: مطاقات الش   له: فغلاء األغلية أاااه:.

تحضي  الدرس
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تفلَّ: )٩0 دقيقة(

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور ا ة أخ ى للملاقشة.
يقوم المعلم بما يلي: الح التالايذ مفض الوقت لت ميع أو اره: إلعداد قائمة م ميع الفاالين وي المدرسة. 

ا فاالستماع إلى اا ي تًونه. قد ت غب وي تقدي: تلميحات  الت ول وي أرجاء الفتج أثلاء اديث التالايذ افب
للتش يع على ت ميع المزيد ان األو ار. على سًيج المثالم "هج يوجد أشخاص عاالون يساعدفنلا وي تووي  

الطفام للا؟ هج يوجد عاالون يفملون على الحفاظ على نظاوة المدرسة؟".
3. يقول المعلم ما يلي: لقد سمعتكم تتحدثون عن الكثير من األشخاص العاملين في مدرستنا 

ا. هيا نقوم بعمل قائمة بكل هؤالء األشخاص مًعا. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون  ويساعدوننا يومّيً
شخًصا يمكن إضافته إلى قائمتنا.

ا، قد ت غب وي كتامة أسمائه: م وار  الحوظة للمفل:م ماللسًة إلى األشخاص الذين يتفاالون اع التالايذ كثي ب
الوظيفة التي يقواون مها. ان المه: أن ي ون التالايذ قادرين على تحديد الفاالين الموجودين وي المدرسة، 

فتوجيه الحديث إليه: م ج اات ام.
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي فاشاركة اس: أف فظيفة أشخاص يفملون وي المدرسة.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة الوظائف على السًورة أف على قطفة فرق كًي  الح : علداا يذك ها التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: هذه قائمة رائعة. هناك العديد من األشخاص الذين يساعدوننا في المدرسة. 
واآلن، أريدكم أن تفكروا بهدوء. هيا نضع أصابعنا على خدودنا. اذكروا  عماًل يقوم به شخص ما في 

المدرسة؟ اذكروا موقًفا قام شخص فيه بمساعدتكم؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام وقت التفكير لملح التالايذ مفض الوقت ليف  فا.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، التفتوا إلى الزميل المجاور. أخبروا زمالءكم باألشخاص الذين ساعدوكم. 
وكيف ساعدوكم؟

 يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين فالحديث عن ذك ياته:.
يقول المعلم ما يلي: يقوم العاملون في مدرستنا بالكثير ليتأكدوا من سير األمور بنجاح. عندما 

يساعدنا شخص أو يعاملنا بلطف، يمكننا أن ُنظهر له االمتنان. عندما ُنظِهر االمتنان لآلخر، فنحن 
نشكره على مساعدتنا أو تقديم معروٍف لنا.

" وي ا ان يسهج على التالايذ رؤيته لمساعدته: وي ه اء ال لمات  ا جزيالب 4. يقوم المعلم بما يلي: كتامة "ش  ب
وي االة الض فرة.

يقول المعلم ما يلي: هيا ُنظهر االمتنان لشخص يعمل هنا في المدرسة. افتحوا كتاب التلميذ على 
صفحة "مساعدو المدرسة".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح صفحة "اساعدف المدرسة".
يقول المعلم ما يلي: سأقرأ اإلرشادات عليكم.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اكتب "شكًرا لك" على السطر. ارسم صورة للشخص الذي تود شكره.
ا لك" فرس: صورة. يقوم التالميذ بما يلي: كتامة "ش  ب

الحوظة للمفل:م اسب استوى تالايذك، يم لك أن تطلب اله: كتامة اس: الشخص الذي ي يدفن التقدم له 
ا لك" وقط. فقد ت يد تش يع  ا لك أستاذ احمد" مدالب ان ا  د كتامة "ش  ب مالش  . قد ي تب التالايذ "ش  ب

ا على رس: الشخص أثلاء القيام مفمله، اع تووي  األدفات التي تساعده: وي عمج ذلك. قد ت يد  التالايذ أيضب
ا لك ان كتب التالايذ فاساعدة التالايذ وي توصيلها إلى ان ي غًون. قص صفحات ش  ب

ا لك األساسية الموجودة وي ال تاب،  5. يقوم المعلم بما يلي: وي هذا ال زء ان الدرس، ستستخدم أغلية ش  ب
ا  فتطالب التالايذ ممساعدتك على إكمالها. يم لك إضاوة أي نغمة إلى هذه األغلية لتش يع التالايذ. كلمتبا "ش  ب

لك" ا تومتان ضمن اإلرشادات، فل ن لك ا ية تغيي  ط يقة كتامتها مما يتالءم اع ااتياجات التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: تبدو صور شكًرا لك التي أعددتموها رائعة في التعبير عن امتنانكم لألشخاص 

الذين ساعدوكم ممن يعملون في مدرستنا. ومن الطرق األخرى التي يمكننا التعبير عن االمتنان من 
خاللها، مشاركة أغنية شكر مع هؤالء األشخاص. لدي جزء من األغنية التي يمكننا أن نغنيها، ولكنني 
أحتاج إلى مساعدتكم إلكمالها. سنعمل مًعا على إكمال األغنية، وبعد ذلك سنغنيها أمام العاملين في 

مدرستنا. هيا نرى الجزء المكتوب بالفعل من األغنية.
يقوم المعلم بما يلي: ع ض المخطط الذي أعددته فالذي يض: جزءبا ان األغلية، ماإلضاوة إلى ا ان لل زء 

الذي سيساعدك التالايذ وي إكماله. اإلشارة إلى ال لمات أثلاء ق اءة األغلية على التالايذ. قد يساعدك التالايذ 
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الفصل األول : مرحًبا بكم في مجتمعنا 

اكتب�"شكًرا�لك"�على�السطر.�ارسم�صورة�للشخص�الذي�تود�شكره.

لقد قمت بأعمال كثيرة لتساعد مدرستنا.

مساعدو المدرسة
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المحًون للموسيقى وي تحديد ط يقة غلاء األغلية.
يقول المعلم ما يلي: األغنية غير مكتملة بعد، ولكنني سأقرأ كلمات األغنية المكتوبة بالفعل عليكم. 

أريد أن أستمع إليكم بينما أقول كلمات.
شكًرا
شكًرا

شكًرا، شكًرا، شكًرا.
أنت _____________.

جعلت مدرستنا _____________.
أنت _____________.

جعلت مدرستنا _____________.
أنت _____________.

جعلت مدرستنا _____________.
شكًرا، شكًرا، شكًرا.

 يقوم التالميذ بما يلي: االستماع أثلاء ق اءة المفل: لل لمات
يقول المعلم ما يلي: فلنقرأ الجزء األول من األغنية مًعا.

شكًرا
شكًرا

شكًرا، شكًرا، شكًرا.
يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال لمات متوٍت عاٍل اع المفل:.

يقوم المعلم بما يلي: ت  ار هذه السطور الثالثة األفلى عدة ا ات اتى يفتادفا على ال لمات فاللغمة. ي ب أن 
ي ونوا قادرين على غلاء/ت ديد كلمات األغلية مدفن اللظ  وي ال تاب.

ا. يبدو صوتكم رائًعا. واآلن، يتعين عليكم ملء األجزاء الناقصة من  6. يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً
األغنية. هيا نفكر في كلمات يمكننا استخدامها لوصف األشخاص الذين يعملون في مدرستنا.

يقوم المعلم بما يلي: ت ميع االقت ااات ان التالايذ مشأن كلمات األغلية. فكتامة هذه ال لمات وي ش ج 
أسط  تقولم "أنت ____________." قد تتضمن هذه ال لماتم لطيف، فاتفافن، فجاد وي عملك، 

ففدفد، فاف  ، فذكي.
يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال لمات متوٍت عاٍل اع المفل:.

الحوظة للمفل:م يم لك اختيار كلمات إضاوية تحتاجها إلكمال األغلية أف إعداد قائمة مال لمات، فمفد ذلك االح 
التالايذ ا ية اختيار ال لمات التي يفضلونها. ال داعي للقلق مشأن نغمة أسط  األغلية.

يقول المعلم ما يلي: هذه كلمات رائعة لوصف العاملين في مدرستنا. واآلن، يتعين علينا إكمال األجزاء 
الناقصة من األغنية. هيا نفكر في كلمات يمكننا استخدامها لوصف المدرسة. كيف تصفون المدرسة؟

يقوم المعلم بما يلي: ت ميع االقت ااات ان التالايذ مشأن كلمات األغلية. فستت: كتامة هذه ال لمات وي 
ش ج أسط  تقولم "جفلت ادرستلا ____________". ان ال لمات التي يم ن اقت ااهام رائفة، 
ا اة، هائلة، امتفة، اثي ة، ا ان أوضج. كما يم لك إضاوة كلمات اتماشية اع القاوية لديك، اثج نظيفة، فآالة، 

فصحية.
يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال لمات متوٍت عاٍل اع المفل:.

7. يقول المعلم ما يلي: رائع. بذلك نكون قد أكملنا أغنيتنا اآلن، ويمكننا غناء األغنية بالكامل مًعا. 
سأشير إلى الكلمات بينما نغنيها مًعا.

ا. ت  ار األغلية عدة ا ات مهدف تف يف التالايذ  يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات أثلاء غلائها افب
مال لمات دفن االضط ار إلى اللظ  وي ال تاب.

ا لدعوة مفض الفاالين للحضور إلى قاعتك اتى يغلي التالايذ األغلية أاااه:.  الحوظة للمفل:م ُيفد ذلك فقتبا جيدب
إن أا ن، يم لك تس يج غلاء التالايذ فاشاركة التس يج اع الفاالين وي المدرسة وي فقٍت الاق.

8. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم. وختاًما لهذه الحصة، اطلب من التالميذ تخيل العالم بدون العاملين في 

مدارسنا.
يقول المعلم ما يلي: لقد عبرنا اليوم عن امتناننا للعاملين الذين يعملون في مدرستنا. فهم يبذلون 
الكثير من الجهد لمساعدتنا وجعل مدرستنا مكاًنا رائًعا. لقد رسمنا صوًرا وكتبنا أغنيًة للتعبير عن 
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امتناننا لهم. تخيلوا كيف ستبدو مدرستنا في حالة غياب هؤالء. التفتوا إلى الزميل المجاور. تحدثوا 
عن شخص بالمدرسة تشعرون تجاهه باالمتنان.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور ا ة أخ ى للملاقشة افه.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لبدء الدرس، سأطلب من تلميذ واحد الحضور إلى مقدمة الفصل وقيادة بداية 

المناقشة. من يتذكر ما فعلناه باألمس؟
يقوم المعلم بما يلي: استدعاء أاد التالايذ لم اجفة اا تفلموه وي درس األاس. اخت  هذا التلميذ لًدء 

الحتة.
يقوم التالميذ بما يلي: سيسأل التلميذ القائد السؤال "ااذا تتذك فن اما درسلا وي درس األاس؟". 

ي وع ماقي التالايذ اآلخ ين أيديه:، فيت: إاضار تلميذ فااد وي كج ا ة لإلجامة.
عه إلعداد كتيب  2. يقول المعلم ما يلي: سنستفيد اليوم من كل ما تعلمناه في هذا الفصل وسنجّمِ

ترحيب باألشخاص الوافدين إلى مدينتنا.
ًبا م : وي كتيب المديلة" وي كتاب التلميذ. سيقوم  يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلى صفحة "ا ا

التالايذ أفالب م تامة تفاصيج وي كج جزء ان ال تيب ثالثي الطيات ث: تلويلها وي اللهاية.
يقول المعلم ما يلي: افتحوا الكتيب الذي تم بدء العمل عليه من أجلكم في كتاب التلميذ. هذا الكتيب 
عبارة عن صفحة ثنائية الوجه سنقوم بطيها بطول الخطوط المتقطعة لعمل كتيب ثالثي الطيات عن 

مدينتنا.
ًبا ا تمالب أعّده ملفسه أف اتج عليه ان إادى فكاالت السف  المحلية لتف يف  يقوم المعلم بما يلي: روع كتي

التالايذ مش ج ال تيب ثالثي الطيات مفد اكتماله.
يقول المعلم ما يلي: سنعمل على كل جزء على حدة، عن طريق كتابة تفاصيل لخدمة األشخاص 

المنتقلين حديًثا إلى مدينتنا. ستساعدهم التفاصيل في أن يعرفوا كيف تعمل مدينتنا. سيزودهم 
الكتيب بمعلومات عن أهم األشخاص واألماكن ووسائل النقل من مكان إلى آخر.

سأبدأ بقراءة اإلرشاد األول. ضعوا أصابعكم على الرقم 1. تابعوا معي بينما أقرأ عليكم.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: فكر في شخص مهم تعرفه. ارسمه أو ارسمها أسفل األشخاص 

المهمين.
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1� �فكر�في�شخص�مهم�تعرفه.�ارسمه�أو�ارسمها�أسفل�.
األشخاص�المهمين.

2� فكر�في�مكان�مهم�تعرفه.�ارسمه�أسفل�األماكن�المهمة..
3� اقلب�الصفحة..
4� �ما�وسيلة�النقل�المفضلة�لديك؟�ارسمها�أسفل�وسائل�النقل�.

المهمة.
5� �لّون�وزّين�الغالف�بصورة�عن�أماكنك�المفضلة�من�المدينة.�اكتب�.

اسم�المدينة.�

مرحًبا بكم في ُكتيب المدينة

اقطع

اطِو

المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
ا اجفة فتلخيص اا تفلموه عن المهن.  
إعداد كتيب عن المديلة.  

افلواات أساسية  
األدفات  
الغلاء  
اللواوذ  
األمواب  
فسائج اللقج  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس التاسع

إعداد اواد ال س: أف التلوين. إعداد كتيب نموذجي ملفسك أف ااتج على فااد ان أاد اواقع ال ذب السيااي المحلية لف ضه كلموذج أاام التالايذ. مإا انك أن تطلب ان 
ا. ا عن كتاب التلميذ، على فرق أكً  أف أصغ  ا مب التالايذ إعداد ال تيًات مفيدب

تحضي  الدرس

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ بما يلي: تامفوني ميلما أق أ دفن صوت.
الحوظة للمفل:م اطلب ان التالايذ إعادة ق اءة اإلرشاد األفل متوٍت عاٍل، إذا أا ن ذلك.

فنا على العديد من الوظائف المهمة في مجتمعنا على مدار األسبوعين  يقول المعلم ما يلي: لقد تعّرَ
الماضيين. سأقوم بتمثيل دور أحد أصحاب هذه المهن. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون شخصية صاحب 

المهنة التي أؤديها.
يقوم المعلم بما يلي: االلتفات إلى أاد التالايذ فسؤاله عما إذا كان ي يد عمج سحب أم إيداع. أخً ه أنك 

ستفطيه خمسة جليهات ان اسامه الًل ي فتظاه  مأنك تُفد خمسة جليهات.
 يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: إذا كانوا يف وون اإلجامة.

اف" على السًورة. يقوم المعلم بما يلي: كتامة "التّ َ
يقول المعلم ما يلي: عمل رائع. جاء دوركم اآلن. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تودون تمثيل دور شخٍص مهم 

أمامنا.
يقوم المعلم بما يلي: اللداء على تلميذ وي كج ا ة. مطالبة التالميذ بالهمس وي األيدي مالمهن التالية 

فاادة وي كج ا ةم ام ضة، ففكيج المدرسة، فالمدي ، فسائق الحاولة، فالطيار. اساعدته: وي تمثيج المهن علد 
الحاجة. مفد انتهاء كج ا موعة ان التالايذ ان التخمين، اكتب اس: المهلة على السًورة.

فنا عليهم. اختر  يقول المعلم ما يلي: واآلن بعد أن راجعنا العديد من األشخاص المهمين الذين تعّرَ
شخًصا واحًدا من األشخاص المكتوبين على السبورة لرسمه في الكتيب الخاص بك. التفتوا إلى 

الزميل المجاور وأخبرونا بمن سيرسمه. لست مضطًرا إلى اختيار الشخص نفسه.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزمالء المجاورين فكتامة األشخاص الذين اختارفه:.

يقول المعلم ما يلي: واآلن فكروا، ما األدوات التي يمكنكم رسمها لهذا الشخص؟ ما األشياء الصناعية 
التي سيستخدمها هذا الشخص؟ التفتوا إلى الزميل المجاور وتبادلوا األفكار عن ما يمكنكم رسمه.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور فكتامة أو اره:.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاالستماع ألو اره: فتتحيح المفاهي: الغي  صحيحة وي 

االة الض فرة.
يقول المعلم ما يلي: جاء دوركم اآلن. ارسموا تفاصيل عن صاحب المهنة التي اخترتموها والخلفية أو 

المنظر المحيط به.
يقوم التالميذ بما يلي: ال س: أسفج تفاصيج األشخاص المهمين.

3. يقوم المعلم بما يلي: علداا يتًح التالايذ استفدين، انتقلوا إلى اإلرشاد فال زء التالي، األااكن المهمة. 
اكتب "األااكن المهمة" على السًورة.

يقول المعلم ما يلي: لقد ساعدنا الناس للتو في تعرف األشخاص المهمين في مدينتنا. واآلن، حان 
الوقت لالنتقال إلى اإلرشاد التالي. ضعوا أصابعكم على الرقم 2. تابعوا معي بينما أقرأ عليكم.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: فكر في مكان مهم تعرفه. ارسمه أسفل األماكن المهمة.
يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة الفمج وي األفراق الخاصة مه:.

الحوظة للمفل:م اطلب ان التالايذ إعادة ق اءة اإلرشاد األفل متوٍت عاٍل، إذا أا ن ذلك. لتوسيع نطاق وه: 
التالايذ، اا ص على قيام التالايذ مإعداد كتيب خاص م ٍج اله: عن اوضوع فااد، محيث ي ون الشخص 

المه: فالم ان ففسيلة اللقج جميفها ا تًطة مًفضها.
يقول المعلم ما يلي: تماًما كما فكرنا في األشخاص المهمين في مجتمعنا، حان وقت التفكير في 

األماكن المهمة التي قد يحتاج الشخص إلى معرفتها. هيا ننظر إلى األشخاص المدرجين في قائمة 
"األشخاص المهمين" ونسأل "أين يعملون؟". أواًل: أين يعمل الصّراف؟

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لإلجامة. )اإلجامة التحيحة هي الًلك(.
يقوم المعلم بما يلي: ذك  األااكن المقاملة للمهن األخ ى ان الخطوة 2، اع الًدء مذك  "الًلك" ا ان عمج 
"التّ اف". تامع الفمج ملفس الط يقة وي المهن األخ ى، اع السؤال عن ا ان عمج كج صااب اهلة، فكتامة 

الم ان تحت علوان "األااكن المهمة"
يقول المعلم ما يلي: لقد أعددنا نماذج للمباني المهمة على مدار هذا الفصل. التفتوا إلى الزميل 

المجاور. تبادلوا أفكار التفاصيل التي ستضيفونها إلى رسمة المبنى حتى يعرف الناس الشكل.
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يقوم التالميذ بما يلي: تبادل أفكار التفاصيج، مما وي ذلك اللواوذ فاألمواب فالالوتات.
يقوم المعلم بما يلي: ا اجفة إجامات التالايذ على استوى الفتج مال ااج. تذكي  التالايذ ماألش ال التي 

يم له: استخدااها لمساعدته: وي رس: اللواوذ فاألمواب فالالوتات.
يقول المعلم ما يلي: قوموا باختيار مكاًنا واحًدا مما كتبناه على السبورة لرسمه في الكتيب الخاص 

بكم. أضيفوا التفاصيل المتعلقة بالنوافذ واألبواب والالفتة الموجودة على المبنى الخاص بكم. 
يمكنكم نسخ الكلمات التي كتبتها على السبورة المتعلقة بالالفتة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم بحاجة إلى 

المساعدة.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج و ادى إلكمال جزء "األااكن المهمة" وي ال تيًات.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج لمساعدة التالايذ وي ال تامة علد الحاجة.
4. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى اإلرشادات فال زء التالي، فسائج اللقج المهمة، علداا يتًح التالايذ 

استفدين. كتامة "فسائج اللقج المهمة" على السًورة.
يقول المعلم ما يلي: لقد ساعدنا الناس للتو في تعرف األماكن المهمة في مدينتنا. رتبوا هذه األماكن، 

التي سيحتاجها الناس لمعرفة كيفية عمل وسائل النقل في مدينتنا. لننظر إلى اإلرشادين التاليين. 
ضعوا أصابعكم على الرقم 3. تابعوا معي بينما أقرأ عليكم.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقلب الصفحة. ما وسيلة النقل المفضلة لديك؟ ارسمها أسفل وسائل 
النقل المهمة.

يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة الفمج وي األفراق الخاصة مه:.
الحوظة للمفل:م اطلب ان التالايذ إعادة ق اءة اإلرشاد متوٍت عاٍل، إذا أا ن ذلك.

يقول المعلم ما يلي: تماًما كما فكرنا في جميع األماكن واألشخاص المهمين في مجتمعنا، يتعين 
علينا مساعدة األسر الجديدة في التنقل من مكان إلى آخر في المدينة. لقد تعرفنا على جميع 

أنواع وسائل النقل المستخدمة في مدينتنا. فمن يمكنه رفع يديه وإخبارنا، ما نوع وسيلة النقل التي 
يستخدمها الناس للوصول إلى المدرسة؟

ا، أف مالدراجة، أف  يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فتقدي: اإلجامات. قد تتضمن اإلجاماتم سي ب
مالحاولة، أف مالسيارة الخاصة.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة أسماء فسائج اللقج تحت علوان "فسائج اللقج المهمة" على السًورة.
يقول المعلم ما يلي: من يتذكر نوع وسيلة النقل التي يمكن للناس استخدامها للوصول إلى عيادة 

الطبيب؟
ا، أف مالدراجة، أف  يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فتقدي: اإلجامات. قد تتضمن اإلجاماتم سي ب

مالحاولة، أف مالسيارة الخاصة.
يقوم المعلم بما يلي: إكمال قائمة أسماء فسائج اللقج على السًورة.

يقول المعلم ما يلي: كانت هذه أشهر أنواع وسائل النقل التي نستخدمها في مجتمعنا. اختاروا إحدى 
هذه الوسائل وارسموها في جزء "وسائل النقل المهمة" في الكتيب الخاص بكم. اقلبوا الصفحة للعثور 

على جزء "وسائل النقل المهمة".
يقوم المعلم بما يلي: قلب صفحة اللموذج فاإلشارة إلى ال زء التحيح.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا أن صفحة "التنزه في أرجاء المدينة" تتضمن صوًرا نموذجية ألنواع وسائل 
النقل لتستخدموها أثناء الرسم.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج على انف اد إلكمال جزء "فسائج اللقج المهمة" وي ال تيب.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج لمساعدة التالايذ علد الحاجة.

5. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى اإلرشادات فال زء التالي، صفحة الت ايب، علداا يتًح التالايذ 
استفدين.

يقول المعلم ما يلي: عمل رائع أيها التالميذ! لقد أوشكنا على االنتهاء. لنقرأ اإلرشاد التالي. ضعوا 
أصابعكم على الرقم 5. تابعوا معي بينما أقرأ عليكم.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: لّون وزّين الغالف بصورة عن أماكنك المفضلة من المدينة. اكتب اسم 
المدينة.
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الفصل األول : مرحًبا بكم في مجتمعنا 

المستشفى

المدرسة

البنـك

السوق

�ساعد�سارة�على�التنقل.�استخدم�الخريطة.�
ما�اسم�وسائل�النقل�المناسبة�أكثر�للوصول�إلى�كل�مكان�ما�على�الخريطة؟�

التنزه في المدينة

طائرة قاِرب دراجةالسير حافلة سيارة 
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يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة الفمج وي األفراق الخاصة مه:.
الحوظة للمفل:م اطلب ان التالايذ إعادة ق اءة اإلرشاد متوٍت عاٍل، إذا أا ن ذلك.

يقول المعلم ما يلي: لنكتب اسم مدينتنا أواًل. سأكتبه على السبورة. كنتم قادرين على كتابته، فأرجو 
منكم كتابة اسم مدينتنا في الكتيب الخاص بكم.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة اس: المديلة على السًورة. الت ول وي أرجاء الفتج فتقدي: المساعدة علد الحاجة 
أثلاء تدرب التالايذ على ال تامة. إذا تفذر على التالايذ كتامة اس: المديلة، ويم له: كتامة اس: المدرسة أف 

أسمائه: على غالف ال تيب.
 يقوم التالميذ بما يلي: كتامة اس: المديلة وي ال زء الفارغ.

يقول المعلم ما يلي: في اليوم األول من دراستنا لهذا الفصل، تحدثنا عن األماكن المفضلة لدينا في 
المدينة. وقال بعضكم إنه منزل زميله، وقال البعض اآلخر الحديقة. لقد كتبنا العديد من األماكن 
المختلفة. واآلن، حان دوركم الختيار كيفية تزيين غالف الكتيب الخاص بكٍل منكم. ما اللون الذي 

ستستخدمونه؟ ما األشكال التي ستستخدمونها؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّى األسماء الختيار تالايذ لمشاركة الم ان المفضج لديه: فاأللوان 

فاألش ال التي سيستخداونها.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن أصبح اسم المدينة مكتوًبا على الكتيب، حان وقت تزيينه بصورة 

للمكان المفضل لديكم.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج لمساعدة التالايذ علد الحاجة.
6. يقوم المعلم بما يلي: توضيح كيفية طي ال تيب مفد اكتماله أاام التالايذ.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، أصبحنا جاهزين لطي الكتيب. أمسكوا حافة الصفحة واطووها إلى الداخل 
حيث توجد كلمة "طي". اطووها مرة أخرى إلى حيث توجد كلمة "طي".

يقوم التالميذ بما يلي: طي ال تيًات لفمج كتيًات ثالثية الطيات. اساعدة التالايذ علد الحاجة.
7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: لقد أعددتم شيًئا سيكون مفيًدا للغاية للناس المنتقلين حديًثا إلى مدينتنا. ال 

تنسوا أن سارة كانت تشعر بالقلق عند انتقالها إلى مدينة جديدة. ال شك أن كونك طفاًل جديًدا في 
المدينة أمر مقلق. لقد أظهرتم لطفكم البالغ على مدار هذا الفصل. فقد فكرتم في كيفية مساعدة 

المنتقلين الجدد. التفتوا إلى الزمالء المجاورين واشكروهم على كونهم لطفاء ومتعاونين.
ا ففصف كيفية تفااله: ملطف فتفافن. يقوم التالميذ بما يلي: تش يع مفضه: مفضب



ًبا م : وي ا تمفلا 74 الفتج األفلم ا ا

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.

اطلب من التالميذ المشاركة العشوائية لشيء واحد مما تعلموه عن كيفية عمل العالم من حولهم على 
مدار هذا الفصل.

يقول المعلم ما يلي: هذا هو اليوم األخير في دراسة هذا الفصل وتعرف كيفية عمل العالم. لقد تعّرَفتم 
على الكثير وأدهشتموني بكل ما عرفتموه عن كيفية سير األمور في المدينة من حولنا. هيا نبدأ حصتنا 
بلعبة المشاركة العشوائية. عندما ينادي أحٌد على اسمك، أخبره بشيء واحد مما تعلمته بشأن موضوع 

كيف تعمل مدينتنا. سأبدأ أنا. تعلمت في هذا الفصل أن الممرضة تساعد الطبيب في الحفاظ على 
صحة المرضى. المشاركة العشوائية )اسم تلميذ(.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام أسلوب المشاركة العشوائية لذك  اا تفلموه، فمفد ذلك اللداء على 
تلميذ آخ  لمشاركة أو اره: افه.

يقول المعلم ما يلي: مذهل! لقد تعلمنا الكثير. أشعر بالحماسة الشديدة بينما تعرضون الكتيب 
الخاص بكٍل منكم أمام بقية زمالئكم اليوم.

2. يقوم المعلم بما يلي: الًدء وي تش يع التالايذ لذك  السلوك المتوقع أثلاء الف ض التقديمي.
يقول المعلم ما يلي: لقد قدمنا العديد من العروض التقديمية بالفعل على مدار هذا العام. أعتقد 

أنكم تعرفون السلوك المتوقع. أحتاج إلى متطوع لتمثيل ما نتوقع أن نراه ونسمعه عند تقديم الكتيبات 
الخاصة بنا.

ا  يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ للحضور إلى اقداة الفتج. سيقوم التلميذ متمثيج السلوك اللموذجي فوقب
لإلرشادات المقداة للتالايذ.

يقول المعلم ما يلي: سيكون )اسم التلميذ( المتحدث األول. فلنساعده في تذكر السلوك الجيد في 
الحديث. لقد قلتم السلوك و)اسم التلميذ( سيمثله. على سبيل المثال، نحن نعرف أنه علينا الوقوف 

في وضٍع مستقيم.
يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج الوقوف وي فضع استقي:.

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
التدرب على اشاركة ال تيب اع الزايج.  
تمثيج دفر الت ايب مأس ة جديدة التقلة إلى المديلة.  
استخدام ال مج ال االة فالتفاصيج الملاسًة وي فصف   

األااكن المهمة وي المديلة.

التوقفات  
التفاصيج  
التواصج  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس الفاش 

أثلاء هذا الدرس، سيقوم التالايذ بتمثيل أدوار مالتفافن اع الزاالء الذين ل: يفملوا افه: مفد. قد يساعد اختيار ا موعات التالايذ قًج مدء الحتة وي االنتقال إلى ا الة 
الفمج ال ماعي مسالسة أكث .

تحضي  الدرس
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يقول المعلم ما يلي: سيختار )اسم التلميذ( من سيعطيه اإلرشادات. سيمثل الجزء المتبقي منا 
السلوك النموذجي للجمهور المستمع. سيقوم )اسم التلميذ( بالنداء على تالميذ آخرين، واحًدا تلو 

اآلخر.
يقوم التالميذ بما يلي: السلوك اللموذجي، ي وفون أيديه:. يقوم التلميذ الذي يمثج السلوك اللموذجي 

ماللداء على التالايذ.
يقوم المعلم بما يلي: إذا كان هلاك سلوك اتوقع ل: يت: توضيحه، اطالًة جميع التالايذ تمثيج هذا السلوك. 

اا ص على التوجه مالش   إلى المتطوع.
3. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى تمثيج المحتوى فالتفاصيج المتوقع ان التالايذ ذك ها علد اشاركة كتيب 

ًبا م : وي ُكتيب اديلتلا". توضيح التفاصيج التي ي ب على التلميذ ذك ها علد تقدي: ال تيب الخاص مه:  "ا ا
إلى و د جديد التقج إلى المديلة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، نتذكر كيفية التحدث بوضوح وثقة، وضرورة التركيز على التفاصيل التي 
نقدمها أثناء عرض الكتيب الخاص بنا أمام أي شخص. لقد رسمنا األشخاص المهمين، واألماكن 

المهمة، وأنواع وسائل النقل المهمة في مدينتنا. كما يتعين علينا تضمين سبب أهميتها وما ستبدو 
عليه مدينتنا في ظل غيابهم.

سأقوم بتقسيمكم إلى ثنائيات. سيقوم أحد التلميذين بدور تلميذ جديد وافد. سيقوم التلميذ الجديد 
بتقديم نفسه، ويقول إنه منتقل حديًثا إلى المدينة، وبعد ذلك سيطلب المساعدة في تعرف أماكن 

الخدمات المهمة.
سأقوم بتمثيل الدور أول مرة. "مرحًبا، اسمي )اسم المعلم(، وقد انتقلت حديًثا إلى المدينة. هل يمكنك 

مساعدتي في تعرف هذا المكان؟".
جاء دوركم اآلن. التفت إلى الزميل المجاور وقم بتمثيل دور التلميذ المنتقل حديًثا..

يقوم التالميذ بما يلي: التدرب على تقدي: أنفسه: أاام زاالئه: فتأدية دفر التلميذ الملتقج اديثبا.
يقول المعلم ما يلي: ستتبادلون فيما بينكم دوَري التلميذ المنتقل حديًثا ومقدم الكتيب. عندما 
يحين دورك في القيام بدور مقدم الكتيب، ستقوم بعرض الكتيب الخاص بك على التلميذ الجديد. في 

كل صفحة من صفحات الكتيب، ستقوم بذكر شخص أو مكان أو وسيلة نقل قمت برسمها. استخدم جملة 
واحدة لوصف الشخص أو المكان أو وسيلة النقل. بعد ذلك ستذكر سبب أهمية ما رسمته، وتوضيح كيف 

سيبدو العالم في حالة غياب هذا الشخص أو المكان أو وسيلة النقل. أواًل: سأقدم مثااًل لكم.
يقوم المعلم بما يلي: تمثيج دفر اقدم ال تيب أاام التلميذ ال ديد.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن عرفنا توقعاتكم والتفاصيل الالزم علينا ذكرها، لنتدرب على تقديم 
الكتيب الخاص بنا مع الزمالء. التفتوا إلى الزميل المجاور، واعرضوا كل صفحة من صفحات الكتيب 

عليه. ال تنسوا وصف ما رسمتموه أواًل. بعد ذلك عليكم توضيح سبب أهمية ذلك، وما ستبدو عليه 
المدينة في حالة غيابه.

يقوم التالميذ بما يلي: التدريب على تقدي: ال تيب الخاص م ٍج اله:، فاإلجامة عن األسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج أثلاء تدرب التالايذ. توجيه التالايذ محسب الحاجة.
ا ماستخدام أسلوب رفع األيدي. مفد ت ك التلميذين لمدة خمس دقائق للتدرب، أِعد التالايذ للفمج افب

4. يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن تدربت مع زميلك، حان وقت البحث عن زميل جديد لتمثيل دور 
المنتقل حديًثا إلى المدينة. اتبعوا إرشاداتي أثناء االنقسام إلى مجموعات.

يقوم المعلم بما يلي: تفيين ا موعات وي أجزاء اختلفة ان الفتج. التحقق أن كج ا موعة تف ف ان 
سيتدرب على دفر التلميذ الملتقج اديثبا، فاا سيف ضه أاام هذا التلميذ ان األااكن ال ديدة وي المديلة وي 

ال تيب الخاص مزايله.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن تعرفتم على مجموعاتكم، هيا نقوم بتمثيل األدوار. سأتجول في 

أرجاء الفصل حتى أتمكن من االستماع إليكم جميًعا. حسًنا، أيها التالميذ الجدد ومقدمو العروض. 
فلنبدأ.

يقوم التالميذ بما يلي: يًدأ مفض التالايذ وي تمثيج دفر التالايذ الملتقلين اديثبا إلى المديلة، ميلما 
يقوم التالايذ اآلخ فن متحيته: مت ااب فتوضيح أه: األشخاص فاألااكن ففسائج اللقج وي المديلة 

له:.
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يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج، فاالستماع إلى الف فض التقديمية، فتش يع التالايذ. اطالًة 
الم موعات متًادل األدفار وي القيام مدفر "التلميذ الملتقج اديثبا".

6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم. هكذا وصلنا إلى نهاية الفصل األول من محور "كيف يعمل العالم؟". احرص 

على اإلشادة بالمجهود الرائع الذي يقوم به التالميذ.
يقول المعلم ما يلي: ابحثوا عن تلميذ في مجموعتكم لم تعملوا معه مؤخًرا. شاركوا أكثر ما أحببتموه 

في فصل "مرحًبا بكم في ُكتيب مدينتنا" معه. تدربوا على أن تكونوا مستمعين مهذبين.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة الفمج اع الزاالء فاداه:.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا في مجموعات لمناقشة ما تعلمتموه عن محور "كيف يعمل العالم؟". ارفعوا 
أيديكم عندما تكونون مستعدين لمشاركة شيئين من كل ما تعلمتموه.

يقوم التالميذ بما يلي: التفافن لذك  اا تفلموه فاشاركة األو ار اع مقية الفتج.
يقول المعلم ما يلي: فلنحتفل بما أنجزناه. التفتوا إلى زمالئكم واشكروهم على مساعدتكم في التعّلم.

يقوم التالميذ بما يلي: االاتفال فإمداء التقدي  فاالاتلان لزاالئه:.



رياض األطفال المستوى الثاني
محتوى متعدد التخصصات

كيف يفمج الفال:؟

الفصل الثاني: اللعب مع أصدقاء جدد
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نظ ة عااة على الفتج

اللفب اع أصدقاء جدد

يستخدم التالايذ ال سوم التوضيحية لتوقع األاداث وي قتة. اكتِشف
يستلتج التالايذ أهمية قواعد مفض األلفاب. ُي يب التالايذ عن 

األسئلة كتامةب.

3

يتفل: التالايذ ا كات الحيوانات فيقلدفنها داخج الًيئة. يتف ف تفلَّ:
التالايذ كلمات الح كات فال لمات الوصفية للح كة. يتف ف 
التالايذ القوة فالح كة خالل ت  مة عملية الموسة. يف ف 

التالايذ أن المغلاطيس ي ذب اواد افيلة.

5

يقوم التالايذ مإعادة تتمي: لفًة افضلة اع تغيي  الهدف شارك
فقاعدة فاادة. يتفافن التالايذ اع ا موعة التخاذ ق ارات عن 
اللفًة المتلوعة. يستخدم التالايذ اهارَتي التحدث فاالستماع 

لتقدي: لفًة جديدة إلى الزاالء.

2

ال مط مالقضايا
عدم التمييزم كللا اتساففن، إال أنه توجد ميللا اختالوات. يم للا تقدي  أفجه التماثج 

ا لتحقيق التفافن فالتضاو . فاالختالف ميللا، فالتحدث عن ذلك. يم للا الفمج افب

المواطلةم الشفور ماالنتماء. نحن جزء ان ا تمع أكً . لدى كج الا اقوق فعليلا اسؤفليات.

ن الدرسالوصفالم ّوِ
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المهارات الحياتية التي تت: تغطيتها

اللفب اع أصدقاء جدد
ًُفد الوصفال

التفكير الناقد:تفلَّ: لتف ف
التمييز مين أفجه التشامه فاالختالف.  

اإلبداع:
، فالقدرة على إعادة توجيه اسار التف ي     الم فنة وي امت ار ا موعة أو ار اتلوعة غي  اتوقفة عادةب

ا لتغي ات الموقف. فوقب
األصالة وي امت ار أو ار جديدة فو يدة.  

حل المشكالت:
تحديد المش لة.  

التعاون:تفلَّ: لتفمج
االلتزام مالقواعد الفااة للف يق.  

احترام التنوع:تفلَّ: لتفيش
اات ام آراء اآلخ ين.  

التعاطف:
اساعدة اآلخ ين.  

إدارة الذات:تفلَّ: لت ون
تحديد أهداف فاضحة.  
اسن إدارة الوقت.  

التواصل:
اسن االستماع.  
التفًي  عن الذات.  



الفتج الثانيم اللفب اع أصدقاء جدد 81

على ادار هذا الفتج، سيسفى التالايذ لتحقيق اؤش ات التفلّ: التاليةم

القراءة:
المهارات األساسية: طباعة المفاهيم

اتًاع كلمات ان اليمين إلى اليسار فان األعلى إلى األسفج فان   
صفحة إلى أخ ى.

اف وة أن ال لمات الملطوقة يت: تمثيلها ملغة ا تومة تتًع   
القواعد.

المهارات األساسية: الوعي بالصوتيات
إظهار اف وة أساسية م ج ا ف فالتوت المقامج له.  
ق اءة اللتوص الموجهة إلى الق اء المًتدئين اع تف ف الغ ض   

ان اللص فوهمه.
تحديد الموضوع األساسي فإعادة س د التفاصيج األساسية   

لللص.

األصوات وتعرف الكلمات
ق اءة ال لمات الشائفة المت  رة.  

االستيعاب القرائي: األدب
استخدام التور التوضيحية وي إادى القتص لوصف   

شختياتها أف أااكلها أف أاداثها.
تحديد الشختيات، فاألااكن، فاألاداث ال ئيسة وي قتة.  
ط ح أسئلة تدفر اول ال لمات غي  المف فوة وي اللص فاإلجامة   

علها.
المشاركة مففالية وي أنشطة الق اءة ال ماعية، اع الفه: فاف وة   

الغ ض ان األنشطة.
ق اءة فوه: نتوص أدمية ممستويات صفومة الاسًة للمستوى   

الثاني ل ياض األطفال وي ظج توو  التش يع فالدع:.

االستيعاب القرائي: النص الذي يحتوي على معلومات
ط ح أسئلة عن التفاصيج األساسية وي اللص.  
اف وة فاستخدام الفديد ان ايزات اللتوص لتمييز افلواات   

أف اقائق رئيسة وي اللص.
ق اءة نتوص تحتوي على افلواات ممستويات صفومة الاسًة   

للمستوى الثاني ل ياض األطفال، فوه: تلك اللتوص.

اكتساب المفردات واستخدامها
التمييز مين استويات المفاني المختلفة مين األوفال التي تتف   

نفس الففج الفام.
استخدام ال لمات فالفًارات الم تسًة ان خالل المحادثة،   

فالق اءة، فاالستماع إلى اللتوص المق فءة.

الكتابة:
المهارات األساسية

كتامة كلمات كثي ة الت  ار.  
ت تيب ال لمات لت وين جمج.  
ت وين جمج ان كلمتين أف ثالث.  

السرد
استخدام ال سواات، فاإلاالء، فال تامة لس د األاداث فالتفاعج   

اع اا ادث.

استدعاء افلواات ان الت ارب.  

العملية، واإلنتاج، والبحث
تقدي: ُجَمج كاالة شفهّيبا وي أنشطة لغوية اشت كة.  

التحدث واالستماع:
المهارات األساسية

المشاركة وي احادثات جماعية اع زاالء اختلفين للحديث عن   
اوضوعات فنتوص اع الزاالء فال ًار.

ط ح أسئلة إلزالة أي إلتًاس يتفلق مالموضوعات فاللتوص   
وي الاقشة.

التفًي  عن األو ار فالمشاع  موضوح  

الطالقة
ا للمهمة فالموقف.   ت وين جمج كاالة علداا ي ون ذلك االئمب
استخدام األسماء المف وة فغي  المف وة وي االة المف د فال مع   

اع فضع األوفال وي ال مج األساسية.

الرياضيات:
العّد وعدد عناصر المجموعة

استخدام األرقام الت تيًية )اثجم األفل، الثاني، الثالث( لوصف   
األشياء اتى 10 )الفاش (.

العمليات الحسابية والتفكير الجبري
تمثيج ال مع فالط ح ماستخدام األشياء، أف األصامع، أف التور   

الفقلية، أف ال سواات، أف األصوات، أف المواقف التمثيلية، أف 
الش فاات اللفظية، أف التفًي ات، أف المفادالت.

ال مع فالط ح مطالقة ان خالل ا ونات الفدد 10.  

الهندسة
االستخدام التحيح لمتطلحات اثج "أعلى، أسفج، م انب،   

أاام، خلف، م وار".
تسمية األش ال ثلائية األمفاد تسمية صحيحة )المثلث، الدائ ة،   

المستطيج، الم مع(.

العلوم:
المهارات والعمليات

ط ح أسئلة عن الفال: المحيط مه:.  
إي اد إجامات لًفض أسئلته: ان خالل إج اء االاظات دقيقة،   

ماستخدام الحواس الخمس فت  مة أشياء جديدة.
تتمي: فإعداد أشياء ماستخدام أدفات مسيطة فا موعة اتلوعة   

ان المواد المستفملة.
تحديد أجزاء األشياء فكيف يتتج كج جزء ماآلخ .  

األرض والفضاء
فصف الفالقات الم انية/الزالية متفًي ات اثج "أعلى"، "أسفج"،   

"خلف"، "أاام"، "قًج"، "أثلاء"، "مفد".
تقّتي األشياء الموجودة وي الًيئة.  

علوم الحياة
ال مط مين ختائص ال ائلات الحية فقدرتها على تلًية فاجًاتها   

اؤش ات التفلّ:
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األساسية التي تدع: نموها فمقاءها على قيد الحياة.
اقارنة فش ح كيف تساعد الختائص الخارجية لللًاتات   

فالحيوانات وي مقائها وي الًيئات المختلفة.

العلوم الطبيعية
ش ح أنه ال مد ان فجود سًب لتغيي  ا كة األشياء.  
فصف تأثي  المغلاطيس وي ا موعة ان األشياء.  

العلوم البيئية
تحديد علاص  الًيئة التلاعية )الط ق فالمًاني فالمدارس(   

فالطًيفية )عشب فأش ار فراج(.
اف وة أن الفلاية مالًيئة تفد أاد األنشطة اإلنسانية المهمة.  

الفنون:
النحت

تطوير الخيال
امت ار أعمال ولية ان الخيال الذاتي.  

الفنون التطبيقية واألعمال اليدوية:
استخدام مواد من البيئة المحيطة

إنتاج أعمال ولية و يدة ماستخدام اواد ان الًيئة المحيطة.  

الدراما:
مسرح العرائس

تعرف أشكال العناصر المستخدمة في مسرح العرائس
أداء أصوات الحيوانات ماستخدام الف ائس المتح كة.  

توضيح السلوكيات المناسبة من خالل األعمال الدرامية
اات ام أداء الزاالء.  
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أهداف التفل:الدرس

اكتِشف: سوف يقوم التالميذ بما يلي:1
تف ف اهارات القيادة.  
ق اءة قتة الاسًة لم الة رياض األطفال المستوى الثاني.  
تحليج األدفار فقواعد األلفاب المألووة.  

اكتِشف: سوف يقوم التالميذ بما يلي:2
تف ف الختائص الطًيفية فالتلاعية لأللفاب التي تت: امارستها وي الخارج.  
ش ح أهمية األدفار المختلفة وي لفًة ك ة القدم.  
التلًؤ مما كان سيحدث إذا ل: ت ن هلاك قواعد للفًة.  

اكتِشف: سوف يقوم التالميذ بما يلي:3
ق اءة نص يحتوي على افلواات عن لفًة، فاقارنة المف وة ال ديدة مالمف وة السامقة.  
ش ح أهمية القواعد للفًة.  
تحديد أهداف اللفًة.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:4
تحديد أجزاء ال س: ألنواع ان الحيوانات الشائفة.  
تقليد أصوات الحيوانات ان خالل الف ائس المتح كة.  
توضيح الدفر الذي تقوم مه مفض الت اكيب وي أجسام الحيوانات لتم يلها ان الفيش وي ظ فف   

ميئية اختلفة.

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:5
تحليج خطوات فضع لفًة.  
استخدام كلمات الح كة لوصف الح كة وي لفًة.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:6
دراسة تأثي  القوى المتغي ة وي س عة شيء فات اهه.  
ش ح أنه ال مد ان فجود سًب للتغي ات وي ا كة شيء.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:7
تحليج تأثي  المغلاطيس على اواد اختلفة.  
اقارنة عمج الزاالء فتقييمه.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:8
استخدام المغلاطيس كأداة المت ار قتة.  
استخدام الخيال إلنشاء دعوة لتديق.  

شارك: سوف يقوم التالميذ بما يلي:٩
تتمي: لفًة افضلة مأهداف فقواعد جديدة.  
المشاركة وي اتخاذ الق ارات التفافنية.  

شارك: سوف يقوم التالميذ بما يلي:10
االستفادة ان اهارات التحدث فاالستماع لمشاركة ألفاب ت: إنشاؤها.  
فصف فتوضيح لفًة ت: إنشائها موضوح.  

الخ يطة الزالية للتدريس الفتج الثاني
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املواد املستخداة
صمغ أف ش يط الصقأقالم تلوينأقالم رصاصكتاب التلميذ

مطاقات وه سةأفراقطًاشي  أف أقالم حتديدسًورة أف فرق كًي  احل :

ك ات مأا ام اختلفةأقالم حتديد عتّىّ خشًيةاقص

اشامك فرقأطًاق فرقية أف مطاقات الونةقطع اغلاطيس

قتاصات فرقية على ش ج ا مفات 
ًبا 5س: × 5س: مح : تق ي
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم فصاًل جديًدا لتعرف المزيد عن كيف يعمل العالم؟ هل تتذكرون 

القصة التي قرأناها عن سارة؟ لقد انتقلت إلى مدينة جديدة. سأختار تلميًذا واحًدا يأتي إلى مقدمة 
الفصل ويقود المناقشة االفتتاحية. سيسأل التلميذ القائد: ماذا تتذكرون عن موضوع مساعدة 

صديقتنا سارة في االنتقال إلى مدينة جديدة؟
ا على ط ح السؤال. إاضار  يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لديه قدرة قوية على التواصج فسي ون قادرب

التلميذ إلى اقداة الفتج. إرشاد التلميذ لتقليد شفور سارة وي القتة.
م "ااذا تتذك فن عن اوضوع اساعدة  يقوم التالميذ بما يلي: سيط ح هذا التلميذ القائد سؤاالب

صديقتلا سارة وي االنتقال إلى اديلة جديدة؟" اختيار تالايذ امن روفوا أيديه: لإلجامة عن السؤال.
2. يقوم المعلم بما يلي: ش   التلميذ القائد ث: تقدي: الفتج ال ديد "اللفب اع أصدقاء جدد"، عن ط يق ق اءة 

قتة أخ ى قتي ة عن سارة.
يقول المعلم ما يلي: في الفصل الماضي، تعرفت صديقتنا سارة عن الكيفية التي يعمل بها المجتمع. 

في المرة األخيرة التي قرأنا فيها عن سارة، شعرت بالقلق. فلقد أرادت أن تعرف األماكن المهمة في 
مدينتها الجديدة. أتساءل ما الذي تفكر فيه اآلن؟

فلنفتح الصفحة، "سارة تبحث عن أصدقاء".
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلى التفحة التحيحة وي كتاب التلميذ. ا اجفة اإلرشادات الموجودة 

وي التفحة.
يقول المعلم ما يلي: فلننظر إلى صورة سارة قبل قراءة القصة. ما التفاصيل التي ترونها في الصورة 

التي تساعدنا على فهم القصة؟ التفتوا إلى الزميل المجاور وتحدثوا عن التفاصيل.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فالاقشة االاظاته: عن التور.

يقول المعلم ما يلي: عنوان القصة هو "سارة تبحث عن أصدقاء". ماذا سيكون شعور سارة في القصة  19

ما�األلعاب�التي�يلعبها�األطفال�هنا؟
�كيف�يلعبون�هذه�األلعاب؟�

في�أحد�األيام�شاهدت�سارة�األطفال�
وهم�يلعبون�الكرة�في�الحديقة.

اقرأ�القصة.�

وتساءلت:�

تريد�سارة�أصدقاء�جدًدا.�
تشعر�سارة�بالخجل.�

سارة تبحث عن أصدقاء

نظ ة عااة الدرس األفل
المواد المستخداة

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تف ف اهارات القيادة.  
ق اءة قتة الاسًة لم الة رياض األطفال المستوى   

الثاني.
تحليج األدفار فقواعد األلفاب المألووة.  

خ ول  
هدف  
قاعدة  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

وي نهاية هذا الفتج، سيقوم التالايذ مإعادة تتمي: لفًة افضلة، مما وي ذلك تغيي  لفًة تلفب وي أااكن افتواة ف أخ ى تلفب وي أااكن اغلقة. ق: مت ميع لواات اللفب فأي 
علاص  اتااة أخ ى يم ن استخدااها وي لفًة. كذلك، ق: مت ميع ا موعة ان المستلزاات لتتليع أدفات إضاوية الستخدااها وي الدرس التاسع.

تحضي  الدرس
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برأيكم؟ التفتوا إلى الزميل المجاور وقدموا التوقعات.
 يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فاشاركة التوقفات.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن أبدأ هذه القصة، فلنشارك التوقعات مع كل التالميذ. ارفعوا أيديكم إذا 
كانت لديكم فكرة عن الطريقة التي تشعر بها سارة.

يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فتقدي: التوقفات.
3. يقول المعلم ما يلي: تبدو توقعات مثيرة. واآلن، فلنقرأ اإلرشادات. سأقرأ القصة أواًل، ثم سنقرؤها 

مًعا.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقرأ القصة.

ًبا، وق اءة  م ق اءة القتة فاتامفة التالايذ ماإلستماع. ث:، إذا كان هذا الاس يقوم المعلم بما يلي: أفالب
القتة اع التالايذ.

الحوظة للمفل:م وي هذه الم الة ان الفام، ي ب أن يتذك  التالايذ مفض ال لمات كثي ة الت  ار، فل ن قد ال 
ا لما  ي ون جميع التالايذ استفدين للق اءة متوٍت عاٍل. وي هذه الحالة، ق: متفديج هذا ال زء ان الدرس فوقب

يتلاسب اع ااتياجات تالايذك. ق: متوضيح ملية ال ملة فافاني المف دات األساسية.
يقول المعلم ما يلي: استخدموا أصابعكم لإلشارة إلى كل كلمة أقرؤها. قوموا بمتابعتي.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تريد سارة أصدقاء جدًدا. تشعر سارة بالخجل. في أحد األيام شاهدت 
سارة األطفال وهم يلعبون الكرة في الحديقة. وتساءلت: ما األلعاب التي يلعبها األطفال هنا؟ 

كيف يلعبون هذه األلعاب؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة ماألصامع إلى ال لمات التي يق ؤها المفل:.

يقول المعلم ما يلي: اقرؤوا معي.
يقوم المعلم بما يلي: إعادة ق اءة القتة، جملة مفد جملة. أشي فا إلى ال لمات ميلما أق ؤها.

يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال لمات متوٍت عاٍل اع المفل: فاإلشارة إليها.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا على مشاركتي القراءة. فلنفكر فيما يمكن أن تشعر به سارة. هل قمتم يوًما 
بتكوين صداقة جديدة؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم ذكرى عن تكوين صداقات جديدة. أبقوا أيديكم 

مرفوعة إذا كنتم تودون إبالغنا عن أحد التفاصيل التي تتذكرونها عن العثور على أصدقاء جدد.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار عدة تالايذ لمشاركة ذك ياته:. استخدام أسئلة اثج "ااذا كان شفورك: علداا 
ا؟" للوصول إلى السؤال التالي. ستفمج اساعدة التالايذ شختّيبا على التفاعج اع اللص  قاملت: أصدقاء ُجددب

على الوصول إلى وه: أعمق.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة الت ارب.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. كيف تخبرنا القصة عن شعور سارة؟ التفتوا إلى الزميل 
المجاور. اشرحوا شعور سارة.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور فالاقشة اإلجامات.
يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر بأننا خجولون اآلن. أظِهروا أنكم خجولون من خالل تعبيرات وجهكم.

يقوم التالميذ بما يلي: التظاه  مالشفور مالخ ج.
يقوم المعلم بما يلي: إذا ل: يفه: التالايذ كلمة "خ ول"، واش ح له: افلاها، فاذك  األسًاب التي يم ن أن 

تؤدي إلى شفور طفج مالخ ج.
يقول المعلم ما يلي: لماذا تعتقدون أن سارة كانت تشعر بالخجل في هذه القصة؟ التفتوا إلى الزمالء 

المجاورين وأوضحوا إجاباتكم.
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأو ار عن اقاملة شخص اا جديد.

يقول المعلم ما يلي: تتساءل سارة عن األلعاب التي يلعبها األطفال في المدينة الجديدة. لماذا 
تعتقدون أن هذا أمر مهم لسارة؟

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: في القصة، انتقلت سارة إلى مدينة جديدة. ومن الممكن أن يكون اكتساب أصدقاء 

ُجدد أمًرا صعًبا. إن مشاركة ألعابنا ُتعد طريقة الكتساب أصدقاء ُجدد. في هذا الفصل، سنتعلم ألعاًبا 
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جديدة. في نهاية دراستنا، سنقوم بإنشاء لعبتنا الخاصة.

ر فيما نعرفه عن األلعاب. أتساءل، ما هي لعبكم المفضلة؟ فكّروا مع أنفسكم. ما اسم لعبتكم  هّيا نفّكِ
المفضلة؟ واآلن، التفتوا إلى الزميل المجاور. اهمسوا باسم لعبتكم المفضلة.

 يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين والهمس مأسماء األلفاب المفضلة.
4. يقول المعلم ما يلي: هيا نفكر في لعبة مفضلة. لكل األلعاب هدف. قولوا الكلمة معي: هدف.

يقوم التالميذ بما يلي: قول كلمة "هدف" اع المفل:.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "هدف" على السًورة.

يقول المعلم ما يلي: الهدف هو ما نريد تحقيقه في نهاية اللعبة. إنه الكيفية التي تعلم بها أن شخًصا 
ما قد ربح اللعبة. التفتوا إلى الزميل المجاور. صفوا هدف لعبتكم المفضلة. كيف تعلم أنك ربحت؟

 يقوم التالميذ بما يلي: فصف أهداف ألفاب اختلفة.
يقول المعلم ما يلي: لنشارك بعض أفكاركم. )اسم التلميذ(، ُيرجى الحضور إلى مقدمة الفصل إلدارة 
المناقشة. سنقول لعبتنا المفضلة وهدف اللعبة. تذكروا أن الهدف هو الكيفية التي تعرف بها أنك قد 

فزت.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد إاا ماستخدام عصّى األسماء أف عن ط يق روع األيدي.

يقوم التالميذ بما يلي: يقوم التلميذ القائد ماختيار التالايذ لمشاركة أو اره:.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على مشاركة أهداف لعبتكم. األلعاب ممتعة ألن بها هدًفا. كل األلعاب 

تحتوي على قواعد كذلك. قولوا الكلمة معي: قاعدة.
يقوم التالميذ بما يلي: قول كلمة "قاعدة" اع المفل:.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "قاعدة" على السًورة.
يقول المعلم ما يلي: القاعدة هي ما هو مسموح لك القيام به أو غير مسموح القيام به في اللعبة. على 

سبيل المثال، توجد قاعدة في مدرستنا بأن نكون محترمين. قاعدة أخرى هي أال نقوم بالجري داخل 
الفصل. التفتوا إلى الزميل المجاور. أخبروني عن قواعد لعبتكم المفضلة. ما المسموح لكم القيام به؟ 

ما هو غير المسموح لكم القيام به؟
 يقوم التالميذ بما يلي: ش ح قواعد األلفاب المختلفة.

ا. 5. يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب اللشاط الخاصة مالتالايذ أثلاء عمج التالايذ افب
يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار عن الهدف والقواعد للعبتكم المفضلة. هيا نرسم لعبتنا المفضلة. 

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "اللعبة المفضلة لى".
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلى التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: تابعوا معي بينما أقرأ اإلرشادات. ضعوا أصابعكم على الكلمة األولى.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ما لعبتك المفضلة؟ ارسم األدوات التي تستخدمها لتلعب هذه اللعبة. 

ارسم الخلفية.
يقول المعلم ما يلي: هيا نفكر في تفاصيل اللعبة. أواًل: أغلقوا أعينكم وتخيلوا أنكم تلعبون لعبتكم 

المفضلة. ما األدوات التي تستخدمونها في اللعبة؟ هل تستخدمون كرة، أم عصا، أم طوًقا أم زهر النرد؟ 
قد تكون لعبة لوحية. ما القطع التي ترونها؟

يقوم المعلم بما يلي: الح وقًتا للتفكير اتى يتخيج التالايذ أدفات ألفامه:.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، افتحوا أعينكم وارسموا ما تستخدمونه للعب لعبة.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: أدفات األلفاب المختلفة، ماستخدام الذاك ة فالتخيج.
يقوم المعلم بما يلي: المساعدة اسب الحاجة. إذا فاجه التالايذ صفومة وي وه: أو ار أدفات لفًة، وق: 

ا ا ة أخ ى. فتلاقش ويما يحتاجونه للفب ألفاب مسيطة. مت ميع التالايذ افب
يقول المعلم ما يلي: اآلن، فلنرسم خلفية اللعبة. أين تلعبون هذه اللعبة؟ هل تلعبونها في الحديقة؟ 

هل تلعبونها في المنزل؟ ضعوا أصابعكم على خدودكم وفكروا. واآلن، ارسموا المكان الذي تتخيلونه عند 
لعب لعبتكم المفضلة.

20

الفصل الثاني: اللعب مع أصدقاء جدد

ما�لعبتك�المفضلة؟�ارسم�األدوات�التي�تستخدمها�لتلعب�هذه�اللعبة.�
ارسم�الخلفية.

اللعبة المفضلة لي
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 يقوم التالميذ بما يلي: رس: خلفية األلفاب المختلفة.
يقوم المعلم بما يلي: ميلما يفمج التالايذ، السي  وي أرجاء الفتج فتوجيه سؤال للتالايذ عن لفًته: المفضلة. 

ش فه: على توضيح أكث  تفاصيج ام لة وي رسوااته:.
يقول المعلم ما يلي: لقد بدأتم بالفعل في التفكير في األلعاب لمساعدة سارة. هيا ننظف أماكننا قبل 

إنهاء المناقشة.
 يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الم ان.

6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: اليوم، لقد بدأنا في التحدث عن األلعاب. فلنقم بإنهاء الدرس عن طريق تمثيل 
مساعدتنا لصديقتنا سارة. التفتوا إلى الزميل المجاور. تظاهروا بأن الزميل المجاور هو سارة. اشرحوا 

كيفية لعب لعبتكم المفضلة.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فش ح كيفية لفب اللفًة التي رسموها.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لبدء الفصل، سأختار تلميًذا واحًدا يأتي إلى مقدمة الفصل ويقود المناقشة 

االفتتاحية. سيسأل التلميذ القائد: "كيف يمكننا مساعدة سارة لتكوين صداقات جديدة؟".
ا على ط ح السؤال. إاضار  يقوم المعلم بما يلي: دعوة تلميذ لديه قدرة قوية على التواصج، فسي ون قادرب

التلميذ القائد إلى اقداة الفتج.
يقوم التالميذ بما يلي: سيسأل التلميذ القائد التالايذم "كيف يم للا اساعدة سارة لت وين صداقات 

جديدة؟". استدعاء تالايذ امن روفوا أيديه: لإلجامة عن السؤال.
2. يقوم المعلم بما يلي: تقدي: الش   إلى التلميذ القائد ث: توجيه التالايذ خالل اكتشاف األلفاب الخارجية 

عن ط يق اللظ  إلى صور األشخاص الذين يلفًون ك ة القدم.
يقول المعلم ما يلي: باألمس، تحدثنا عن األلعاب المفضلة. فلنكتشف المزيد عن كيفية عمل األلعاب. 
نعرف أن األلعاب يمكن لعبها بالداخل أو بالخارج. لنقم بتصنيف ألعابكم المفضلة كاأللعاب الداخلية 

أو الخارجية. سأختار تلميًذا قائًدا الختيار التالميذ. أخبرونا عن لعبتكم المفضلة وما إذا كان يتم لعبها 
بالداخل أو الخارج.

يقوم المعلم بما يلي: إنشاء مخطط على شكل حرف "T" مفلوان "مالداخج" ف"مالخارج". إذا اقت ح التالايذ 
ا ثالثبا مفلوان "كليهما". افظ قائمة ماأللفاب المفضلة  ألفامبا يم ن لفًها وي الداخج فالخارج، وأضف عمودب

الستخدااها ويما مفد وي الفتج، إذا لزم األا .
يقوم التالميذ بما يلي: ذك  األلفاب المفضلة فتحديد اا إذا كان يت: لفًها مالداخج فالخارج.

الحوظة للمفل:م وي االة تواو  اقطع ويديو، ق: مف ضه للتالايذ وي الفتج هذه الم ة. يم لك كذلك استخدام 
صور رقمية إلش اك التالايذ فاكتشاف اف وة اسًقة عن اللفًة. السماح للتالايذ ممشاركة الت ارب الشختية 

نظ ة عااة الدرس الثاني
المواد المستخداة

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تف ف الختائص الطًيفية فالتلاعية لأللفاب التي تت:   

امارستها وي الخارج.
ش ح أهمية األدفار المختلفة وي لفًة ك ة القدم.  
التلًؤ مما كان سيحدث إذا ل: ت ن هلاك قواعد للفًة.  

إذا أا ن، وق: مت هيز اقطع ويديو لألطفال الذين يلفًون ال  ة. سيت: استخدااه للتأكيد على المف وة السامقة. إنشاء اخطط سيت: استخدااه خالل األسًوع. كتامة األسئلة 
التالية على جانب فااد. ت ك اسااة لألعمدة الم اد إضاوتها فالمختتة لإلجامات. سي ون الفمود األفل "ك ة القدم".

1. أين يت: لفب اللفًة؟
2. اا الهدف؟
3. اا القواعد؟

طًيفي  
صلاعي  
ك ة القدم  
اارس الم اى  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  
فرق )يم ن إعادة تدفي ه( ففرقة فاادة ل ج   

التالايذ.

نواتج التفل:

تحضي  الدرس

المف دات األساسية
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ماللفًة. ق: ممالءاة ال زء التالي ان الدرس لتلًية ااتياجات التالايذ.
ا. اليوم سنتعلم المزيد عن األلعاب الخارجية. تستخدم  3. يقول المعلم ما يلي: تصنيف جيد جّدً
األلعاب األدوات واألماكن الطبيعية والصناعية. لننظر إلى صور لعبة خارجية مشهورة، كرة القدم. 

افتحوا صفحة "كرة القدم" في كتاب التلميذ.

من منكم يلعب كرة القدم؟ ارفعوا أيديكم.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة فاإلجامة عن ط يق روع األيدي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثوا عن ذلك مع الزمالء المجاورين. ماذا كان الجزء المفضل لديكم من لعبة 
كرة القدم؟ إذا لم تكونوا تلعبون كرة القدم، فشاركوا ما تعتقدون أنه سيكون ممتًعا في لعبة كرة القدم. 

تأكد من إضافة سبب اعتقادك هذا.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة الت ارب فاآلراء عن ك ة القدم.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى الاقشات التالايذ لتقيي: المف وة السامقة مال ياضة. تفديج األسئلة 
فالملاقشة لتلًية ااتياجات التالايذ.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا عن األشياء الصناعية في الفصل الماضي. تحدثوا عن ذلك مع 
الزمالء المجاورين. كيف تختلف األشياء الصناعية عن األشياء الطبيعية؟

يقوم التالميذ بما يلي: الملاقشة اع الزاالء.
يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى الاقشات التالايذ لتفزيز الفه:. الم اجفة كم موعة فاادة إذا لزم األا .

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المراجعة. فلنكتشف األشياء الطبيعية والصناعية ونستخدمها 
للعب كرة القدم. تابعوا معي بينما أقرأ اإلرشادات. ضعوا أصابعكم على الكلمة األولى.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: هذه الصور للعبة كرة القدم. انظر إلى الصور. ضع دائرة حول األشياء 
الصناعية. ارسم مستطياًل حول األشياء الطبيعية.

يقول المعلم ما يلي: أواًل: فلنبدأ باألشياء الصناعية. مع الزميل المجاور، استخدموا أصابعكم لإلشارة 
إلى كل األشياء الصناعية التي تشاهدونها في الصور.

 يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى األشياء التلاعية وي التور.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، ارسموا دائرة حول األشياء الصناعية.

يقوم المعلم بما يلي: االاظة التالايذ فه: يفملون، فتوجيه سؤال عن السًب الذي جفله: يتلفون األشياء 
على أنها صلاعية.

 يقوم التالميذ بما يلي: رس: دائ ة اول األشياء التلاعية.
يقوم المعلم بما يلي: ت  ار اإلرشادات لإلشارة فالتف يف )عن ط يق رس: استطيج اول( األشياء الطًيفية.

 يقوم التالميذ بما يلي: رس: المستطيالت اول األشياء الطًيفية.
يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر بأننا ندعو سارة للعب كرة القدم معنا. أين سنتقابل للعب؟ اهمسوا إلى 

الزميل المجاور باإلجابة.
يقوم التالميذ بما يلي: الهمس ماإلجامات.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، فلنفكر بعمق أكبر. ال تعرف سارة المدينة جيًدا. كيف يمكن أن نصف المكان 
الذي تريدون مقابلة سارة فيه عن طريق األشياء التي نراها؟ فكروا في األشياء الطبيعية والصناعية، 
حيث يمكنكم وصفها لمساعدة سارة على العثور على لعبتنا. هيا نشارك أفكارنا مع بقية التالميذ في 

الفصل.
يقوم التالميذ بما يلي: فصف ا ان وي ا تمفلا للفب ك ة القدم مه.

يقول المعلم ما يلي: سيساعد هذا الوصف سارة في التعرف علينا. ما الذي ينبغي علينا إخبار سارة 
الرتدائه عندما نلعب؟ انظروا إلى الصور. أخبر الزميل المجاور. ما الذي يلبسه الالعبون؟

يقوم التالميذ بما يلي: الملاقشة اع الزميل المجاور.
5. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى التالايذ القادة خالل نشاط ق اءة للتف ف المزيد عن كيفية سي  لفًة ك ة 

القدم.
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يقول المعلم ما يلي: إننا نعرف المزيد عن كرة القدم من تجاربنا. لقد استخدمنا صوًرا لنتعرف المزيد 
عن لعبة كرة القدم. يمكننا كذلك استخدام الكتب والفقرات لنتعرف المزيد عن الكيفية التي يعمل بها 

العالم. فلنقرأ فقرة صغيرة عن كرة القدم. افتحوا صفحة فقرة عن كرة القدم.

الحوظة للمفل:م وي هذه الم الة ان الفام، ي ب أن يتذك  التالايذ مفض ال لمات كثي ة الت  ار، فل ن قد ال 
ا لما  ي ون جميع التالايذ استفدين للق اءة متوٍت عاٍل. وي هذه الحالة، ق: متفديج هذا ال زء ان الدرس فوقب

يتلاسب اع ااتياجات تالايذك. ق: متوضيح ملية ال ملة فافاني المف دات األساسية.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقرأ الفقرة. أجب عن األسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: سيًدأ التالايذ ماالستماع أثلاء الق اءة. إذا أا ن ذلك، وق: مف ض صور التفحة ل ج 
التالايذ لي فها.

يقول المعلم ما يلي: سأقرأ الفقرة أواًل. وسأشير إلى كل كلمة بينما أقرؤها. استخدموا إصبعكم السبابة 
لإلشارة إلى الكلمة األولى. تابعوا معي بينما أقرأ عليكم.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: نلعب كرة القدم في الهواء الطلق. وتنقسم لعبة كرة القدم إلى فريقين. 
يركل الالعبون الكرة.

يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: يمكننا التظاهر بأننا العبون. فلنتظاهر بأننا نركل الكرة.

يقوم المعلم بما يلي: التظاه  م كج ك ة تخيلية وي الهواء. التظاه  متم ي  ال  ة إلى التالايذ وي الفتج 
فجفله: يم رفن ال  ة إلى تلميذ آخ .

يقوم التالميذ بما يلي: امارسة تم ي  ال  ة م انب المفل:.
يقول المعلم ما يلي: كان هذا ممتًعا. لنواصل القراءة.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: لكل فريق حارس مرمى واحد. حارس المرمى يحمي المرمى.
يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر بأننا حراس مرمى اآلن. أمسكوا بأيديكم اآلن إلى أي جانب 

وتظاهروا بإمساك الكرات.
يقوم التالميذ بما يلي: التظاه  مح اسة الم اى.

يقول المعلم ما يلي: أراهن أننا حراس مرمى رائعون. لنواصل القراءة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: يحصل الفريق على نقطة عندما تدخل الكرة في المرمى. يربح الفريق 

صاحب النقاط األعلى.
يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل:.

يقول المعلم ما يلي: تظاهروا بأننا قد قمنا بركل الكرة للتو في المرمى وأحرزنا هدًفا. فلنركل بأقدامنا 
ثم نرفع أيدينا في الهواء ونقل: هدف.

يقوم التالميذ بما يلي: التظاه  مإا از هدف فاالاتفال.
يقول المعلم ما يلي: فلنقم بإنهاء القصة. فلتضعوا أصابعكم مرة أخرى على النص.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: يمكن لالعبين استخدام أقدامهم فقط. يستطيع حراس المرمى 
استخدام أيديهم وأقدامهم. ال يمكن لالعبين ضرب بعضهم بعًضا.

يقول المعلم ما يلي: هذه قواعد مهمة. تحدثوا إلى الزميل المجاور عما قرأناه للتو. ماذا تتذكرون عن 
لعبة كرة القدم؟

ا، اع األخذ وي االعتًار المفلواات المهمة.  يقوم التالميذ بما يلي: ا اجفة القتة افب
6. يقول المعلم ما يلي: لنلق نظرًة مرة أخرى على كتاب التلميذ. لدينا أسئلة يجب اإلجابة عنها. لقد 

أنشأت مخطًطا حتى يمكننا مقارنة ألعاب تعرفنا عليها.
ا. تس يج اإلجامات كاست امة للتالايذ. مفد  يقوم المعلم بما يلي: إخ اج المخطط الذي ت: تحضي ه اقداب

إنهاء درس اليوم، يحتفظ المفل: مالمخطط ليت: استخدااه وي درفس الاقة.
يقول المعلم ما يلي: لننظر إلى السؤال األول.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: أين يتم لعب الكرة؟

22

الفصل الثاني: اللعب مع أصدقاء جدد

فقرة عن كرة القدم
اقرأ�الفقرة.�أجب�عن�األسئلة.

نلعب�كرة�القدم�في�الهواء�الطلق.�وتنقسم�لعبة�كرة�القدم�
إلى�فريقين.�يركل�الالعبون�الكرة.�لكل�فريق�حارس�مرمى�
واحد.�حارس�المرمى�يحمي�المرمى.�يحصل�الفريق�على�
نقطة�عندما�تدخل�الكرة�في�المرمى.�يربح�الفريق�صاحب�
فقط.� أقدامهم� استخدام� لالعبين� يمكن� األعلى.� النقاط�
يستطيع�حراس�المرمى�استخدام�أيديهم�و�أقدامهم.�ال�

يمكن�لالعبين�ضرب�بعضهم�بعًضا.

األسئلة:�

أين�يتم�لعب�الكرة؟� �)1

ما�هدف�لعبة�كرة�القدم؟� �)2

ما�قواعد�لعبة�كرة�القدم؟ �)3
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يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا بالفعل عن إجابة هذا السؤال. تذكر الفقرة كذلك أين يتم لعب اللعبة. 
التفتوا إلى الزميل المجاور. أخبروا زمالَءكم أين يتم لعب كرة القدم.

يقوم التالميذ بما يلي: التفتوا إلى الزميل المجاور فتلاقشوا افه.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنجب عن السؤال الثاني.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ما هدف لعبة كرة القدم؟
يقول المعلم ما يلي: يسأل هذا السؤال عن هدف اللعبة. لقد اكتشفنا معنى هدف اللعبة باألمس. 

من يمكنه رفع يده وشرح معنى الهدف؟
 يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي فش ح افهوم الهدف.

يقول المعلم ما يلي: سأقرأ النص بصوت عاٍل مرة أخرى. ارفعوا أيديكم عندما تعتقدون أنكم تستمعون 
إلى هدف لعبة كرة القدم. أبقوا أيديكم مرفوعة حتى انتهي من القراءة.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: نلعب كرة القدم في الهواء الطلق. وتنقسم لعبة كرة القدم إلى فريقين. 
يركل الالعبون الكرة. لكل فريق حارس مرمى واحد. حارس المرمى يحمي المرمى. يحصل 

الفريق على نقطة عندما تدخل الكرة في المرمى. يربح الفريق صاحب النقاط األعلى. يمكن 
لالعبين استخدام أقدامهم فقط. يستطيع حراس المرمى استخدام أيديهم وأقدامهم. ال يمكن 

لالعبين ضرب بعضهم بعًضا.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ فااد لش ح هدف ك ة القدم.

يقوم التالميذ بما يلي: ش ح هدف لفًة ك ة القدم.
يقوم المعلم بما يلي: ت  ار اإلست اتي ية نفسها للسؤال الثالث، فتف يف اتطلح "قاعدة"، فإعادة ق اءة 

الفق ة اتى يستطيع التالايذ االستماع إلى القواعد.
يقول المعلم ما يلي: في اعتقادكم، ماذا سيحدث إذا لم تكن هناك أي قواعد في كرة القدم؟ ماذا سيكون 

مختلًفا؟ التفتوا إلى الزميل المجاور. لمناقشة السؤال: ماذا سيكون مختلًفا إذا لم تكن هناك قواعد في 
كرة القدم؟

يقوم التالميذ بما يلي: ذك  توقفات مختوص سالاة اللفًة دفن القواعد.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار مفض التالايذ لمشاركة أو اره: اع زاالئه:.

يقول المعلم ما يلي: نعم، إننا نحتاج إلى قواعد في األلعاب، حتى نضمن السالمة واألمان أثناء اللعب.
7. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى تمثيل أدوار ايث يقوم التالايذ متقليد نسخة أمسط ان اللفًة وي 

ا موعات ا ونة ان أرمفة تالايذ.
يقول المعلم ما يلي: فلنمارس ما تعلمناه. سأقوم بتقسيمكم إلى مجموعات مكونة من أربعة أفراد. 

سنقوم بتمثيل مباراة كرة قدم صغيرة.
يقوم المعلم بما يلي: تقسي: التالايذ إلى ا موعات ا ونة ان أرمفة أو اد. تق ي  اا إذا كان التالايذ 

سي لسون على الطافالت أم على األرض.
يقوم التالميذ بما يلي: االنقسام إلى ا موعات ا ونة ان أرمفة تالايذ.

يقول المعلم ما يلي: سيكون التالميذ األطول والتالميذ األقصر في مجموعتكم هم الفريق األزرق. 
سيكون التالميذ متوسطو الطول في مجموعتكم هم الفريق األصفر. قرروا من يكون في الفريق األزرق 

ومن يكون في الفريق األصفر، ثم اجلسوا مع مجموعتكم.
 يقوم التالميذ بما يلي: االنقسام إلى و يق ك ة القدم األزرق فو يق ك ة القدم األصف .

يقول المعلم ما يلي: لنصنع كرة للعبتنا.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح كيفية تتليع ك ة ان الورق.

يقول المعلم ما يلي: ستكون هذه هي كرة القدم. جاء دوركم اآلن. اصنعوا كرة للعبة كرة القدم.
 يقوم التالميذ بما يلي: صلاعة ك ة قدم صغي ة.

يقول المعلم ما يلي: ستكون هذه لعبة كرة قدم داخلية، يتم لعبها على طاولة أو على أرضية. ستلعبون 
باستخدام إصبعين. ستكون أصابعكم بمثابة "األقدام". يمكنكم "ركل" الكرة بأصابعكم. جربوا.

يقوم التالميذ بما يلي: التدريب على ركج ال  ة الورقية الم  اشة ماألصامع.
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يقول المعلم ما يلي: تنص القواعد على أن حارس المرمى يمكنه التقاط الكرة. استخدموا اإلصبعين 
اللتقاط الكرة. فليتدرب الجميع على أن يكونوا حراس مرمى.

يقوم التالميذ بما يلي: التدريب على التقاط ال  ة فركلها ماستخدام األصامع.
يقول المعلم ما يلي: يحتاج كل فريق إلى حارس مرمى. اختاروا من سيكون حراس المرمى للمباراة 

األولى. بالنسبة للمباراة التالية، فإنكم ستتبادلون أدوار حراس المرمى.
 يقوم التالميذ بما يلي: اختيار ا اس الم اى.

يقول المعلم ما يلي: فلنقرر أين يوجد مكان المرمى. ضعوا قلم رصاص عند نهاية طرفي الملعب 
التخيلي. سيكون هذا هو المرمى. يجب أن تعبر الكرة القلم الرصاص )المرمى(.

يقوم التالميذ بما يلي: فضع القل: ال صاص لفمج ا ان الم اى.
يقول المعلم ما يلي: سيكون خط مرمى فريقكم في النهاية المقابلة للملعب. أشيروا إلى مرماكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى الم اى.
يقوم المعلم بما يلي: التأكد ان وه: التالايذ للملفب التخيلي. اإلجامة على أي أسئلة.

يقول المعلم ما يلي: هل لدى أّيٍ منكم أي سؤال عن طريقة اللعب؟ حسًنا، استمتعوا. فلنلعب مباراة كرة 
ا. قدم قصيرة جّدً

 يقوم التالميذ بما يلي: لفب اًاراة ك ة قدم تخيلية اسب القواعد التي تفلموها أثلاء الدرس.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول فا اقًة تفاعج التالايذ. التأكد ان أن التالايذ يتًفون قواعد اللفًة. 

الاقشة السلوك المتوقع إذا لزم األا . تحديد فقت لتغيي  الالعًين اتى تسلح الف صة ألن يتًح ال ميع اارس 
ا اى.

يقول المعلم ما يلي: مباريات رائعة! عودوا إلى أماكنكم اآلن حتى نستطيع ختام المناقشة اليوم.
 يقوم التالميذ بما يلي: ال جوع إلى المقاعد.

8. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: فلنقم بإنهاء الدرس عن طريق تمثيل مساعدتنا لصديقتنا سارة. التفتوا إلى 
الزميل المجاور. تظاهروا بأن الزميل المجاور هو سارة. شرح كيفية لعب مباراة كرة القدم.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فش ح كيفية لفب اًاراة ك ة القدم.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لبدء الدرس، سأختار تلميًذا قائًدا ليقود المناقشة االفتتاحية. سيسأل التلميذ 

القائد: "ما الذي تتذكرونه عن لعبة كرة القدم؟".
ا على ط ح السؤال. إاضار  يقوم المعلم بما يلي: دعوة تلميذ لديه قدرة قوية على التواصج، فسي ون قادرب

التلميذ القائد إلى اقداة الفتج.
يقوم التالميذ بما يلي: سيسأل التلميذ القائد ماقي التالايذم "اا الذي تتذك فنه عن لفًة ك ة القدم؟". 

استدعاء تالايذ امن روفوا أيديه: لإلجامة عن السؤال.
2. يقوم المعلم بما يلي: تقدي: الش   إلى التلميذ القائد ث: توجيه التالايذ إلى اكتشاف األلفاب الداخلية، 

ا. لمواصلة اا ت: تفلمه اسًقب
يقول المعلم ما يلي: باألمس، تعرفنا على لعبة يتم لعبها بالخارج، كرة القدم. يمكننا دعوة تالميذ جدد 

إلى الحديقة ولعب مباريات خارجية. في نهاية اليوم، تعودنا على طريقة اللعب الجديدة. لعبنا "كرة 
قدم" بالداخل. أحياًنا نرغب في لعب األلعاب بالداخل. ما األلعاب التي تودون لعبها بالخارج؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األلفاب.
يقوم المعلم بما يلي: تس يج اإلجامات على السًورة.

يقول المعلم ما يلي: فلنتعلم كيفية لعب لعبة داخلية. ربما تكونون قد لعبتم هذه اللعبة من قبل. 
شاركوا ما تعرفونه عن لعبة الغميضة )االستغماية(.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة الت ارب.
يقول المعلم ما يلي: يبدو أن الكثير منكم قد لعبوا لعبة الغميضة. فلنتعلم المزيد عن اللعبة اآلن. 

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "الغميضة )االستغماية(".
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: هذه هي صور لعبة الغميضة. انظر إلى الصور. ما الذي يقوم به 

األطفال؟ ما األماكن التي تراها؟ ما األشياء الصناعية؟
يقول المعلم ما يلي: لنبدأ بالنظر إلى األطفال. مع الزميل المجاور، أشيروا إلى كل شخص وقوموا 

بوصف ما ترونه.
 يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى التور ففصف األطفال.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم لمشاركة ما ترون األطفال يقومون به.
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هذه�هي�صور�لعبة�الغميضة.�انظر�إلى�الصور.�ما�الذي�يقوم�به�
األطفال؟�ما�األماكن�التي�تراها؟�ما�األشياء�الصناعية؟

الغميضة )االستغماية( 

نظ ة عااة الدرس الثالث
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
ق اءة نص يحتوي على افلواات عن لفًة، فاقارنة المف وة   

ال ديدة مالمف وة السامقة.
ش ح أهمية القواعد للفًة.  
تحديد أهداف اللفًة.  

هدف  
قواعد  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  
مطاقة االاظات فاادة ل ج ا موعة ان   

أرمفة تالايذ

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات
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اكتِشف )٩0 دقيقة(

يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فط ح األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه أسئلة اتامفة، اثجم "لماذا يقوم الالعب متغطية عيونه؟". مفد كج و  ة، اجفج 

التالايذ يقلدفن الح كة افك. إذا قااوا متقليد ا كة اللظ  ان فراء شيء اا، واجفله: يلظ فن ان فراء ا اتًه:. 
إذا ذك فا تغطية عيونه:، واجفله: يقواون متغطية أعيله:.

يقول المعلم ما يلي: أين تودون لعب الغميضة؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة.

يقوم المعلم بما يلي: االستم ار وي تسهيج الملاقشة لإلجامة عن األسئلة الم تومة وي اإلرشادات الموجودة 
وي صفحة كتاب التلميذ. ط ح أسئلة اتامفة اثجم "كيف يستخدم الالعًون األشياء التلاعية؟". )إنه: يختًئون 

خلف/أسفج(.
3. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى التالايذ القادة خالل نشاط ق اءة للتف ف المزيد ان كيفية سي  لفًة 

الغميضة.
يقول المعلم ما يلي: لقد استخدمنا تجاربنا والصور للتفكير في كيفية لعب لعبة الغميضة. يمكننا 

كذلك استخدام الكتب والفقرات لنتعرف المزيد عن الكيفية التي يعمل بها العالم. فلنقرأ فقرة صغيرة 
عن لعبة الغميضة.

الحوظة للمفل:م وي هذه الم الة ان الفام، ي ب أن يتذك  التالايذ مفض ال لمات كثي ة الت  ار، فل ن قد ال 
ي ون جميع التالايذ استفدين للق اءة متوٍت عاٍل. يلزم ق اءة هذه الفق ة متوت عاٍل على التالايذ. يم لك 

التوقف اؤقتبا علد كلمات افيلة تف ف أنه: تفلموها فت فله: يق ؤفنها افك. ق: متوضيح ملية ال ملة فافاني 
المف دات األساسية.

يقول المعلم ما يلي: فلننتقل إلى صفحة فقرة عن الغميضة )االستغماية(.
 يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقرأ الفقرة. أجب عن األسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: ق اءة كج جملة ميلما يستمع التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: سأقرأ الفقرة أواًل. وسأشير إلى كل كلمة بينما أقرؤها. استخدموا إصبعكم لإلشارة 

إلى الكلمة األولى. تابعوا معي بينما أقرأ عليكم.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: يمكن لعب لعبة الغميضة في األماكن المغلقة. ال ُيشترط عدد معين 

من الالعبين في هذه اللعبة. يكون العب واحد فقط هو الباحث. يغطي الباحث عينيه ويعد إلى 
الرقم 20.

يقول المعلم ما يلي: هل يمكننا أن نتظاهر بتمثيل دور الباحث؟ فلنقم بتغطية أعيننا ونعّد حتى 20.
يقوم التالميذ بما يلي: تغطية أعيله: فالفّد اتى 20.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، لنواصل القراءة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: بينما يختبئ الالعبون اآلخرون. ال ُيصدر المختبئون أي صوت.

ا ونختبئ أسفل المقاعد. يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر بأننا المختبئون. فلنكن هادئين جّدً
يقوم التالميذ بما يلي: االختًاء مهدفء أسفج المقاعد.

يقول المعلم ما يلي: تبدو لعبة ممتعة. لنواصل القراءة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: عندما ينتهي الباحث من العد، فإنه يقوم بالبحث عن المختبئين. 

عندما يجد الباحث مختبًئا، يقول الباحث: "وجدتك". ويكون الفائز هو الالعب األخير الذي يتم 
العثور عليه.

يقول المعلم ما يلي: فلنتظاهر بأننا الباحثون ووجدنا شخًصا ما. فلنقل "وجدتك".
يقوم التالميذ بما يلي: القول متوت ا تفع "فجدتك".

4. يقول المعلم ما يلي: ستكون هذه لعبة رائعة للعبها مع سارة. فّكروا فيما قرأناه باألمس. هل تلعبون 
لعبة الغميضة بالطريقة نفسها التي قرأناها؟

يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: إجامات اختلفة.
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الفصل الثاني: اللعب مع أصدقاء جدد

اقرأ�الفقرة.�أجب�عن�األسئلة.�
فقرة عن الغميضة )االستغماية(

يمكن�لعب�لعبة�الغميضة�في�األماكن�المغلقة.�ال�ُيشترط�عدد�
معين�من�الالعبين�في�هذه�اللعبة.�يكون�العب�واحد�فقط�هو�
الباحث.�يغطي�الباحث�عينيه�ويعد�إلى�الرقم�20.�بينما�يختبئ�
عندما� صوت.� أي� المختبئون� ُيصدر� ال� اآلخرون.� الالعبون�
المختبئين.� عن� بالبحث� يقوم� فإنه� العد،� من� الباحث� ينتهي�
الباحث،�"وجدتك".�ويكون� يقول� الباحث�مختبًئا،� عندما�يجد�

الفائز�هو�الالعب�األخير�الذي�يتم�العثور�عليه.�

األسئلة:�

أين�يتم�لعب�الغميضة�)االستغماية(؟� �)1

ما�هدف�لعبة�الغميضة؟� �)2

ما�قواعد�لعبة�الغميضة؟ �)3
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يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى أو ار التالايذ. الت كيز على اقارنة اللص الذي يحتوي على افلواات 
ماأللفاب التي يلفًها التالايذ. إخ اج المخطط الذي ت: ت هيزه أثلاء درس األاس. تسمية عمود جديد ماس: 

"الغميضة". تس يج إجامات التالايذ عن األسئلة المقداة.
يقول المعلم ما يلي: عندما نتحدث عن لعبة الغميضة، فإننا سنستخدم ما ورد في الفقرة لإلجابة عن 

سؤالنا. واآلن، لننظر إلى السؤال األول.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: أين يتم لعب الغميضة )االستغماية(؟ أشيروا إلى اإلجابة في القصة.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة.
يقوم المعلم بما يلي: يم ن أن يقول التالايذ إنه: يلفًونها مالداخج فالخارج. اات م أو ار التالايذ عن ط يق 

إضاوة خيار "كليهما" إلى المخطط.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنجب عن السؤال الثاني.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ما هدف لعبة الغميضة؟
يقول المعلم ما يلي: سأقرأ النص بصوت عاٍل مرة أخرى. ارفعوا أيديكم عندما تسمعون هدف اللعبة. 

أبقوا أيديكم مرفوعة حتى ُأنهي القراءة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: يمكن لعب لعبة الغميضة في األماكن المغلقة. ال ُيشترط عدد معين 

من الالعبين في هذه اللعبة. يكون العب واحد فقط هو الباحث. يغطي الباحث عينيه ويعد إلى 
الرقم 20. بينما يختبئ الالعبون اآلخرون. ال ُيصدر المختبئون أي صوت. عندما ينتهي الباحث 

من العّد، فإنه يقوم بالبحث عن المختبئين. عندما يجد الباحث مختبًئا، يقول الباحث: 
"وجدتك". ويكون الفائز هو الالعب األخير الذي يتم العثور عليه.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ فااد لذك  هدف لفًة الغميضة.
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة فاإلشارة إليها أف ق اءتها ان اللص.

يقوم المعلم بما يلي: التس يج على المخطط. المتامفة إلى السؤال الثالث المقدم فت  ار اللمط المذكور 
ماألعلى، إعادة ق اءة اللص اتى يستطيع التالايذ االستماع إلى اإلجامة.

4. يقول المعلم ما يلي: باألمس، استمتعنا بلعب مباراة كرة قدم صغيرة. فلنلعب لعبة الغميضة لفترة 
قصيرة. اتبعوا إرشاداتي أثناء االنقسام إلى مجموعات للعب.

يقوم المعلم بما يلي: تقسي: التالايذ إلى ا موعات. تلظي: التالايذ اول المقاعد أف وي الملاطق التي يم ن  
إخفاء مطاقة صغي ة مها. ش ح ادفد الطقة كج ا موعة. إعطاء كج تلميذ نتف مطاقة.

يقوم التالميذ بما يلي: االنقسام إلى ا موعات.
يقول المعلم ما يلي: فلنمارس ما تعلمناه. سنلعب لعبة الغميضة لفترة قصيرة. سنقوم بعمل العبين 

صغار الحجم من البطاقات. لن تختبئوا. بداًل من ذلك، ستقومون بتخبئة البطاقات.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى اإلرشادات لتش يج العًين صغار.

يقول المعلم ما يلي: ارسموا شخًصا صغيًرا على بطاقة. اكتب اسمك باألسفل. ستخص هذه الرسمة 
الشخص المختبئ الذي يبحث عنه الباحث.

يقوم المعلم بما يلي: توضيح كيفية رس: شخص صغي  على قطفة ان الورق.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: أشخاص على الًطاقات فكتامة األسماء.
يقول المعلم ما يلي: هل أنتم مستعدون للعب لعبة الغميضة لفترة قصيرة؟ استمعوا لتفهموا كيف 

سنلعب.
يقوم التالميذ بما يلي: التوقف فاالستماع.

يقول المعلم ما يلي: سيكون أطول شخص في المجموعة هو الباحث أواًل. سيغطي الباحث عينيه أو 
عينيها ويعد إلى الرقم 20. من يتذكر الرقم الذي يعد إليه الباحث؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مال ق: "20".
يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح، يعد الباحث حتى الرقم 20. وبينما يعد الباحث، سيقوم المختبئون 

بإخفاء بطاقات األشخاص في منطقتكم. ارفعوا أيديكم إذا كنتم مختبئين.
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي إذا كانوا اختًئين.
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يقول المعلم ما يلي: سيبحث الباحث عن بطاقات المختبئين الصغيرة. التلميذ صاحب البطاقة التي 
يتم العثور عليها آخر المطاف هو الفائز. ثم يصبح الفائز حينها هو الباحث. فليقم تلميذ واحد ليكرر 

اإلرشادات. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون تكرار اإلرشادات للجميع.
يقوم التالميذ بما يلي: سيش ح المتطوع القواعد.

يقول المعلم ما يلي: اآلن، فلنلعب لعبة الغميضة لفترة قصيرة.
يقوم التالميذ بما يلي: لفب اللفًة اع الم موعة.

يقوم المعلم بما يلي: ا اقًة التالايذ. تذكي  التالايذ مقواعد اللفًة إذا لزم األا . السماح مالوقت للحتول 
على مااثين اتفددين.

يقول المعلم ما يلي: لقد استمتعنا بلعبة الغميضة. فلنضع البطاقات. يتبقى لدينا شيء واحد آخر 
نفعله به قبل إنهاء يومنا.

5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: فلنقم بإنهاء الفصل عن طريق تمثيل مساعدتنا لصديقتنا سارة. التفتوا إلى 
الزميل المجاور. تظاهروا بأن الزميل المجاور هو سارة. شرح كيفية لعب لعبة الغميضة.

 يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فش ح كيفية لفب لفًة الغميضة.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: سيتولى قائد التالميذ قيادتنا في مراجعة اليوم مرة أخرى. سيستخدم التلميذ 

القائد عصّى األسماء لتوجيه مناقشتنا المتعلقة بما تعّلَمناه باألمس. سؤالنا اليوم هو: لماذا تعتقدون 
أن القواعد مهمة في أي لعبة؟

يقوم التالميذ بما يلي: يط ح قائد التالايذ سؤاالب ماستخدام عصّى األسماء، فيطلب ان تلميذين أف 
ثالثة اإلجامة عله.

2. يقوم المعلم بما يلي: ش   التلميذ القائد، فمفد ذلك إلقاء اقداة عن الدرس الذي سيتفلمونه اليوم، اع رمطه 
مدرس اساعدة سارة وي ت وين صداقات.

فنا على األلعاب  يقول المعلم ما يلي: في هذا الفصل، سنساعد سارة في تكوين صداقات جديدة. لقد تعّرَ
التي نلعبها في الخارج والداخل. وتعرفنا أنه يمكننا لعب العديد من األلعاب في الحديقة في الهواء 

ف سارة على الحديقة. ما الذي يمكن لسارة القيام به في الحديقة بالقرب منك؟ الطلق. هيا نعّرِ
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت ارمه:.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام إجامات التالايذ لتقيي: المف وة السامقة لديه:.
ا لف ض  ا أيضب ا رقمية للحديقة لمساعدة التالايذ وي التخيج، إن أا ن. فكن استفّدب الحوظة للمفل:م اع ض صورب

صور الح ماء فطائ  فسمك الًلطي أاام التالايذ. فان المفت ض أن هذه الحيوانات اف فوة وي ات ، فقد ت: 
اختيارها ألنها تفيش وي اواطن ميئية اختلفة فتستخدم فسائج ت يف ان أجج الًقاء. إذا كانت هلاك أنواع 

ا وي الطقتك، وال اش لة وي إضاوة أاثلة مخالف اا هو اوجود هلا فوي كتاب التلميذ. ايث  أخ ى أكث  انتشارب
إن تف ف التالايذ على الًيئات الطًيفية فالختائص التي تستخداها الحيوانات للحفاظ على اياتها أكث  أهمية 

ان ا  د افظ أسماء وتائج اختلفة ان الحيوانات. فالطائ  على أنه عتفور فسمك الًلطي على أنه سمك 
وقط.

يقول المعلم ما يلي: ستكون سارة قادرة على إيجاد العديد من األشياء في الحديقة. وقد تعلمنا الكثير 
عن الحدائق والمتنزهات بالفعل هذا العام. فلنتخيل مًعا األشياء الطبيعية واألشياء الصناعية التي 
سنجدها في الحديقة. التفتوا إلى الزميل المجاور. تحدثوا عن األشياء الصناعية التي تجدونها في 

الحديقة.

نظ ة عااة الدرس ال امع
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تحديد أجزاء ال س: ألنواع ان الحيوانات الشائفة.  
تقليد األصوات التادرة عن الحيوانات ماستخدام ع ائس   

اتح كة.
توضيح الدفر الذي تقوم مه مفض الت اكيب وي أجسام   

الحيوانات لتم يلها ان الفيش وي ظ فف ميئية اختلفة.

ا ماء  
سمك الًلطي  
طائ   
الًيئة  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
اقص  
ش يط الصق أف صمغ  
كتاب التلميذ  
عتّى الح ف الخشًية ل ج تلميذ  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

ق: متلوين فقص الطائ  الموجود وي صفحة التلميذ فعمج داية فرقية. ق: مت ميع عتّى الح ف الخشًية فش يط 
ا، وق: مت ميع صور للحدائق، فالح ماء، فسمك الًلطي،  الصق أف صمغ فاقص ليستخداها التالايذ. إذا كان اتوو ب

فالطائ  لف ضها أاام الفتج.

تحضي  الدرس
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اكتِشف )٩0 دقيقة(

يقوم المعلم بما يلي: اإلنتات إلى التالايذ أثلاء الاقشته: لألو ار لمف وة اا إذا كانوا قادرين على التمييز 
مين األشياء الطًيفية فاألشياء التلاعية.

يقول المعلم ما يلي: لنستمع ألفكاركم. ارفعوا أيديكم لتخبروني باألشياء الصناعية التي قد تجدونها 
في الحديقة.

 يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.
يقول المعلم ما يلي: يمكننا أيًضا أن نجد أشياء طبيعية في الحديقة. التفتوا إلى الزميل المجاور. 

تحدثوا عن األشياء الطبيعية التي قد تجدونها في الحديقة.
يقوم المعلم بما يلي: اواصلة تقيي: وه: التالايذ لألشياء الطًيفية فاألشياء التلاعية.

يقول المعلم ما يلي: لنستمع ألفكاركم. ارفعوا أيديكم لتخبروني باألشياء الطبيعية التي قد تجدونها 
في الحديقة.

يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأو ار.
يقوم المعلم بما يلي: الت كيز وي نهاية المحادثة على الحيوانات الموجودة وي الحديقة. إذا كان التالايذ 

محاجة إلى ازيد ان الدع: لمف وة األشياء التلاعية فاألشياء الطًيفية، وق: مفمج اخطط لألاثلة التي يقداها 
التالايذ.

3. يقول المعلم ما يلي: ذكر الكثير منكم الحيوانات التي نراها في الحدائق. فهيا نتعرف أكثر على 
الحيوانات الموجودة في الحديقة حتى نتمكن من تقديمها لسارة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 

"حيوانات داخل الحديقة". اتبعوا اإلرشادات بينما أقرؤها.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ما المكان الذي يعيش فيه كل حيوان؟ اقرأ الجملة. ارسم الخلفية. ضع 
دائرة حول أعضاء الجسم التي تساعد الحيوانات او الطيور على البقاء.

 يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: لنبدأ باإلرشاد األول. ما المكان الذي يعيش فيه كل حيوان؟ لدينا صور وكلمات. 

لنقرأ الجملة األولى. ضعوا أصابعكم بجوار الكلمة األولى. تابعوا معي بينما أقرأ عليكم.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تعيش الحرباء في العشب.

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: ما اسم هذا الحيوان؟ هل سبق ألي منكم مشاهدة هذا الحيوان من قبل؟

 يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة "الح ماء". االستفانة مخً اته: السامقة إن فجدت.
الحوظة للمفل:م إذا فاجه التالايذ صفومة وي اإلجامة عن أي سؤال ان األسئلة، وأِعد ق اءة ال ملة فاسأل ا ة 

أخ ى.
ا. ُيعرف هذا الحيوان باسم الحرباء. أين تعيش الحرباء؟ يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً

يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: لإلجامة "وي الفشب".
ا. يعيش حيوان الحرباء في العشب. واآلن، لنقرأ الجملة بالكامل مًعا. يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تعيش الحرباء في العشب.
 يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة اع المفل:.

يقول المعلم ما يلي: رائع. واآلن، هيا ننتقل إلى الخطوة الثانية. يقول اإلرشاد: ارسم الخلفية. لقد 
علمنا أن حيوان الحرباء يعيش في العشب. التفتوا إلى الزميل المجاور. ما األلوان التي ستستخدمونها 

لرسم العشب؟ عندما تتفقون، انطلقوا وقوموا بتلوين العشب.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة األلوان فرس: الفشب خلف الح ماء.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ علد الحاجة. االنتقال للحديث عن األجزاء 
التي تساعد الح ماء وي الفيش وي الفشب علداا يتًح التالايذ استفدين لذلك.

ا. لقد الحظت أنكم رسمتم العشب في خلفية الحرباء بطرق مختلفة  يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً
وغاية في اإلبداع. لنفكر اآلن في الخطوة األخيرة.

25

ما�المكان�الذي�يعيش�فيه�كل�حيوان؟�اقرأ�الجملة.�ارسم�الخلفية.�
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على�البقاء.

حيوانات داخل الحديقة 

تعيش�الحرباء�في�العشب.

�يعيش�الطائر�فوق�
األشجار.

يعيش�سمك�البلطي�في�
األنهار.
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يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ضع دائرة حول أعضاء الجسم التي تساعد الحيوانات أو الطيور على 
البقاء.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى صورة الحرباء. استخدموا ما تعرفونه بالفعل عن الحيوانات. ما الذي 
يساعد الحرباء في البقاء في العشب؟ تحدثوا مع الزمالء المجاورين.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام المفارف السامقة لديه: لتقدي: أاثلة اثجم األرجج لل  ي فالفيلين 
لت ون مأاان.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى ردفد التالايذ. وي االة الض فرة، التش يع على إج اء الاقشة على 
استوى الم موعة مال ااج لمساعدة التالايذ وي صياغة األو ار. اشاركة التور ال قمية إن فجدت.

يقول المعلم ما يلي: نعم. لقد سمعت أمثلة رائعة منكم جميًعا. يطلب منا اإلرشاد وضع دائرة على 
أجزاء جسم الحرباء التي تساعدها على البقاء. لقد قدمتم العديد من اإلجابات بالفعل. اعملوا مع 

الزمالء المجاورين لوضع دائرة حول أجزاء جسم الحرباء التي تساعدها على البقاء.
يقوم التالميذ بما يلي: فضع اثلث اول أجزاء جس: الح ماء.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، دققوا النظر جيًدا في الحرباء والعشب الموجود خلفها. ما األجزاء األخرى 
التي قد تساعد الحرباء في العشب؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: إخًار التالايذ مالحقيقة المذهلة مأن مفض ايوانات الح ماء قادرة على تغيي  لون 

جلدها محيث يتطامق اع ألوان األشياء المحيطة مها. ُتفد هذه و صة رائفة إلكمال المفلواة ماستخدام المتادر 
ا، فاشاركة  ال قمية، إن ُفِجدت. ت  ار أسلوب تقدي: التفليمات أثلاء ق اءة األطفال لل ملة، فالملاقشة افب

اا وهموه، ففضع دفائ  على أجزاء جس: الحيوان التي تساعده على الًقاء وي صورَتي الحيوانين اآلخ ين 
مالتفحة. استغالل و صة الملاقشة وي ال مط مين الحيوانات التي الاظها التالايذ، فإكمال هذه الت  مة لدى 

التالايذ ماستخدام المفلواات ال قمية إن أا ن.
يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم أنتم وزمالءكم بأداء رائع. هيا نأخذ بعض الوقت لنشكر الزمالء 

المجاورين على مساعدتنا في التعلم. ليتّجه كٌل منكم إلى زميله. اذكر طريقة واحدة ساعدك فيها 
زميلك على تعرف الحيوانات في الحديقة.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور فالتقدم له مالش  .
4. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى نشاط رس: داية فرقية.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعرفنا على ثالثة حيوانات موجودة في الحديقة. أحياًنا عندما نلعب، فإننا 
نستخدم خيالنا بداًل من لعب لعبة واتباع قواعدها. هيا نرسم صورة تحاكي الحيوانات التي تقابلنا 

في الحديقة. سنقوم بإعداد هدية لنقدمها لسارة. سنقوم بصنع دمية على شكل الطائر. افتحوا كتاب 
التلميذ على الصفحة التالية "عمل دمية ورقية".

يقوم المعلم بما يلي: إعداد الفتّى الخشًية، فالمقص، فالش يط الالصق أف التمغ الالصق أثلاء انتقال 
التالايذ إلى التفحة التحيحة. وي االة عدم توو  الفتّى الخشًية، استًدلها مأي نوع عتّى لتح يك الداية 

الورقية المتح كة.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: هل تتذكرون عندما قمنا بعمل دمية ورقية من قبل هذا العام؟ ستقومون بعمل 
دمية ورقية أخرى اليوم. ما الخطوات التي يجب علينا اتباعها لعمل دمية ورقية متحركة؟

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح الخطواتم التلوين فالقص فالت ميع.
يقول المعلم ما يلي: أنتم محقون.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: لّون الطائر. قص الصورة لعمل دمية ورقية.
يقول المعلم ما يلي: لديكم الشريط الالصق والعصا الخشبية. ابذلوا قصارى جهدكم في تلوين الدمية 

الورقية المتحركة من أجل سارة.
ا. يقوم التالميذ بما يلي: تلوين الداية الورقية المتح كة للطائ  فقتها فلتق األجزاء افب

ا ماستخدام اللموذج الُمفد للدرس للتالايذ  يقوم المعلم بما يلي: ت ميع أجزاء الداية الورقية المتح كة افب
الذين يواجهون صفومة وي القيام مذلك. الت ّول وي أنحاء الفتج فاساعدة التالايذ اسب الحاجة. اث التالايذ 

على إعادة المستلزاات فتلظيف الم ان مفد االنتهاء ان عمج الداية الورقية المتح كة.
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عمل دمية ورقية
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يقول المعلم ما يلي: لنَر كيفية اللعب بالدمية الورقية المتحركة. هيا نجعل الطائر يطير.
يقوم المعلم بما يلي: تح يك الداية الورقية المتح كة للطائ  التي أعدها التالايذ فكأنها تطي .

 يقوم التالميذ بما يلي: تح يك الداية الورقية المتح كة للطائ  فكأنه يطي .
يقوم المعلم بما يلي: اا صوت هذا الطائ  الذي تتوقفونه؟ هج تفتقدفن أنه يزقزق كالفتاوي ؟

يقوم التالميذ بما يلي: تقليد صوت زقزقة الفتاوي .
يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالايذ ماللفب ملماذج الطائ  التي أعدفها لًفض الوقت.

يقول المعلم ما يلي: هل تتذكرون ما تعلمناه بشأن الحيوانات والبيئات التي تعيش فيها؟ فكروا في 
كيفية الحفاظ على تأمين بيئة الطائر حتى يتمكن من العيش فيها. تحدثوا مع الزمالء المجاورين.

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.
ا بالنسبة إلى أصدقائنا وللحيوانات. كيف يمكننا الحفاظ  يقول المعلم ما يلي: ُتعد حديقتنا مكاًنا مهّمً

على سالمة الحيوانات؟
يقوم التالميذ بما يلي: اقت اح جمع القمااة فعدم ت ك مقايا الطفام اتلاث ة وي األااكن المحيطة مه: 

فاا إلى ذلك.
ا. أنتم تعلمون كيف نساعد أصدقاَءنا في الحديقة. سيكون الطائر  يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً

الخاص بكم سعيًدا عندما يعرف أنه سيكون بأمان. اعرضوا الطائر الخاص بكٍل منكم أثناء اللعب في 
سعادة بين األشجار.

 يقوم التالميذ بما يلي: االنتهاء ان اللفب مالداية الورقية للطائ .
5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: لقد فكرنا اليوم في مكان نلعب فيه باأللعاب. كما أننا قمنا بعمل لعبتنا بأنفسنا. 
يمكننا اللعب بالدمية الورقية للطائر التي أعددناها. فلنقم بإنهاء الحصة عن طريق تمثيل أننا نعطي 

هذه الدمية الورقية كهدية لصديقتنا سارة. التفتوا إلى الزميل المجاور. ابدؤوا بإخبار زمالئكم بأنكم 
أعددتم لهم هدية.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات وتمثيل الدور اع الزاالء.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، اشرحوا لزمالئكم ما هو الطائر الموجود في هذه الدمية الورقية. واشرحوا 

لزمالئكم ما تعرفونه عن الطائر.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء فش ح اا تفلموه عن الحيوان.

يقول المعلم ما يلي: أخبروا زمالَءكم عن كيفية الحفاظ على بيئة الطائر.
 يقوم التالميذ بما يلي: توضيح كيفية الحفاظ على سالاة الًيئة.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل الهتمامكم ببيئة الحيوانات.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: باألمس، تعرفنا على الحيوانات في الحديقة. لنستعرض الحيوانات الثالثة التي 

تعرفنا عليها باألمس. من سيقوم بدور قائد التالميذ اليوم؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار قائد التالايذ إلدارة الحوار. تذكي ه مالسؤال الخاص 

مالملاقشةم ااذا تفلمت مختوص الحيوانات الثالثة الموجودة وي الحديقة؟
يقوم التالميذ بما يلي: يط ح التلميذ القائد سؤاالب ماستخدام عصّى األسماء، الختيار تالايذ لإلجامة 

عله.
2. يقوم المعلم بما يلي: ش   التلميذ القائد فاالنتقال إلى الاقشة جديدة عن األلفاب.

يقول المعلم ما يلي: عندما قمنا بعمل دمية ورقية متحركة باألمس، قمنا بتحريكها كما نشاء. هيا ُنبدع 
اليوم. كيف يمكنكم استخدام الدمية الورقية المتحركة في لعبة؟ تحدثوا إلى الزمالء المجاورين وبعد 

ذلك استعدوا لمشاركة أفكاركم مع بقية تالميذ الفصل.
يقوم التالميذ بما يلي: التحدث إلى الزمالء المجاورين ث: اشاركة األو ار اع مقية تالايذ الفتج.
يقول المعلم ما يلي: لديكم خيال واسع بالفعل. سنواصل اليوم تخيل لعبة جديدة. وعلى مدار بضعة 

أيام، سنقوم بإعداد لعبتنا الخاصة. من يمكنه إخبارنا بما نحتاج إليه لعمل لعبة جيدة؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامةم الهدف فالقواعد.

يقوم المعلم بما يلي: اطالًة التالايذ مذك  أسماء ألفاب افتادة. مفد ذك  اس: اللفًة، يت: إيقاف التالايذ 
فسؤاله: عن هدف اللفًة ث: َيطلب اله: فضع قاعدة فاادة للفب. اإلضاوة إلى المخطط الذي ت: إنشاؤه مالففج.

الحوظة للمفل:م يتفين على التالايذ التدرب على تسمية األلفاب ففضع أهداف فقواعد لها. ستساعده: هذه 
الت  مة وي إعداد لفًته: المفضلة وي نهاية الفتج. اسمح للتالايذ ماالستماع إلى إجامات اآلخ ين للفمج اع 

زاالئه: أف وي ش ج ا موعات صغي ة أثلاء هذا ال زء ان الدرس.
ا لتحديد أهداف فقواعد األلفاب المف فوة. يقوم التالميذ بما يلي: التفافن افب

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الخااس
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تحليج خطوات فضع لفًة.  
استخدام كلمات الح كة لوصف الح كة وي لفًة.  

هدف  
قواعد  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  
أقالم التحديد الخاصة ماللفًة )أقالم تحديد اللفًة،   

الحتى، قتاصات فرقية ا مفة الش ج(
مطاقات االاظات فرقية اقتوصة نتفين إلى   

ًبا. ا تق ي ا مفات اقاس 12 × 12 س: ا مفب

المف دات األساسيةنواتج التفل:

ق: مت ميع ال اوز فالًطاقات فاألرقام فا   الل د فغي ها ان اللوازم التي قد يستخداها التالايذ وي إعداد 
اللفًة.

تحضي  الدرس
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تفلَّ: )٩0 دقيقة(

3. يقول المعلم ما يلي: في نهاية هذا الفصل، ستغيرون لعبة مفضلة نعرفها جميًعا لتحويلها إلى لعبة 
جديدة باستخدام إبداعاتكم. ستحددون هدف وقواعد لعبتكم بأنفسكم. لنتدرب اآلن. وبعد ذلك، سيكون 

ذلك أسهل عندما يحين وقت تصميم اللعبة الخاصة بكم. افتحوا صفحة "الهدف والقواعد".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: ماذا ترون في هذه الصفحة؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة، "لواة اللفب".

يقول المعلم ما يلي: نعم. إنها لوحة لعبة، ولكنها غير مكتملة. سأقرأ اإلرشادات، وبعد ذلك يمكنكم 
البدء في التفكير في اللعبة. اتبعوا اإلرشادات بينما أقرؤها.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: انظر إلى لوحة اللعب. ابتكر لعبة. اكتب قاعدة للعبة.
يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.

يقول المعلم ما يلي: سيكون اليوم بمثابة يوم المرح. اليوم، سنتدرب على إعداد لعبة بأنفسنا. انظروا 
إلى لوحة اللعب. ما اسم اللعبة التي يمكنكم أن تتخيلوها؟ هيا نأخذ فترة وقت التفكير.

يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  وي كيفية تتمي: لفًة على لواة اللفب.
يقوم المعلم بما يلي: ت ك التالايذ وي وقت التفكير لمدة دقيقة كاالة على األقج، ث: طلب الًحث عن زايج.

نوا ثنائيات.  يقول المعلم ما يلي: ال يسعني االنتظار لالستماع إلى أفكاركم. هيا ارفعوا أيديكم وكّوِ
ابحثوا عن زميل لمشاركة أفكاركم معه بينما أقوم بالعّد من 5 إلى 0. هل أنتم مستعدون؟ ابدؤوا. 5 ، 4، 3، 

.0 ،1 ،2
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره: اع الزاالء.

ا اع اطالًته: مال لوس اع ش كائه: إن أا ن. سيفمج التالايذ  يقوم المعلم بما يلي: إعادة التالايذ للفمج افب
ا على األو ار. افب

يقول المعلم ما يلي: لقد سمعت الكثير من األفكار الجيدة بينما كنتم تتحدثون مًعا. ومن األفكار التي 
سمعتها عمل لعبة رياضيات. اتبعوا اإلرشادات بينما أقرؤها.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: الهدف: كن أول من يصل من البداية إلى النهاية.
يقول المعلم ما يلي: أرجو منكم جميًعا اإلشارة إلى كلمة "البداية" على اللوحة.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى كلمة "الًداية".
يقول المعلم ما يلي: هذه هي نقطة بداية اللعبة. واآلن، ابحثوا عن كلمة "النهاية".

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى كلمة "اللهاية".
ا. واآلن نعرف أين سنتحرك على اللوحة. هدفنا هو الوصول إلى النهاية  يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً

أواًل. ماذا سنستخدم لالنتقال من مكان إلى آخر؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.

يقول المعلم ما يلي: ارسموا قلم التحديد الذي ستستخدمونه لالنتقال على اللوحة. ارسموه داخل 
نوه باللون  المربع المكتوب عليه: قلم التحديد الخاص بي. ارسموا شكل قلم التحديد الخاص بك ولّوِ

الذي تودون استخدامه.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: أقالم التحديد.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، أمِسكوا أقالم التحديد الخاصة بكم. لنقرأ الجزء التالي.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: القاعدة: تحرك على الفراغات بحسب العدد الذى يظهر بعد دحرجة 

النرد.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، نحن نستخدم حجر النرد لالنتقال في أنحاء اللوحة. بعد ذلك، يوجد الرقم 

2. ليس هناك أي شيء آخر مكتوب. ما معنى ذلك؟
يقوم التالميذ بما يلي: اقت اح كتامة قاعدة أخ ى.

يقول المعلم ما يلي: نعم. علينا وضع قاعدة ثانية. قبل أن نكتب قاعدة، علينا التفكير في اللعبة. 
سيجعلها ذلك لعبة رياضيات. ماذا نفعل باستخدام الرياضيات لالنتقال إلى األمام على اللوحة؟ خذوا 

29

انظر�إلى�لوحة�اللعب.�ابتكر�لعبة.�اكتب�قاعدة�للعبة.

الهدف:�كن أول من يصل من البداية إلى النهاية. 

القاعدة:�
1.�تحرك�على�الفراغات�بحسب�العدد�الذي�يظهر�بعد�دحرجة�النرد.

.2

الهدف والقواعد 

قلم التحديد

البداية

النهاية
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وقت التفكير أواًل، ثم سنناقش األفكار مع كل التالميذ.
يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير فاشاركة األو ار.

ًَج التالايذ، وق: ماقت اح  يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى كج األو ار. إذا ل: يت: اقت اح أو ار الاسًة ان ِق
و  ة اج اسألة اسامية لالنتقال إلى األاام على سطح اللواة.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من فكرة رائعة! إًذا، يجب على الالعب حل مسألة رياضية لالنتقال إلى 
األمام على اللوحة. هل هذه هي القاعدة الثانية؟

يقوم التالميذ بما يلي: قول "نف:".
يقوم المعلم بما يلي: كتامة القاعدة للتالايذ للسخها وي كتيًات التالايذ الخاصة مه:.

يقول المعلم ما يلي: سيكون اليوم بمثابة يوم المرح واالستمتاع باللعبة. دعونا نراجع. ما هدف اللعبة؟
يقوم التالميذ بما يلي: فصف الهدف.

يقول المعلم ما يلي: الرجاء تذكيرنا بالقاعدتين.
يقوم التالميذ بما يلي: فصف القاعدتين.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، هيا ننتهي من رسم اللعبة. ليُقم كل فريق برسم لعبة مختلفة. سيقوم كل 
فرد من أفراد الفريق بكتابة خمس مسائل لحلها. ستكتبون المسائل على بطاقات صغيرة. عند االنتهاء، 

أمِسكوا أحد أقالم التحديد الموجودة في مقدمة الفصل لبدء اللعب باللعبة.

الحوظة للمفل:م تفديج هذا ال زء ان األفاا  اسب اا يتالءم اع ااتياجات تالايذك. قد تحتاج إلى تمثيج 
كتامة المسائج وي ش ج ا موعة أرقام مدفن كتامة اإلجامة. على سًيج المثالم 3 + 2 =. فهلاك خيار آخ  فهو 

استخدام مطاقات ال مج ال قمية أف الًطاقات التفليمية إذا كانت اتوو ة مالففج.
يقوم التالميذ بما يلي: اكتب المسائج على الًطاقات.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ اسب الحاجة ل تامة المسائج ال ياضية الملاسًة. اإلاساك مأقالم 
التحديد الخاصة مالتالايذ ليستخداوها أثلاء اللفب.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن كتبتم المسائل، أصبحت لعبتكم جاهزة. انطلقوا والعبوا مع 
زمالئكم. استخدموا لوحة واحدة. تبادلوا األدوار. تحّققوا من إجابات بعضكم. يجب أن تكون إجاباتكم 

صحيحة لتتمكنوا من تحريك قلم التحديد الخاص بكم.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة وي اللفًة.

يقوم المعلم بما يلي: ا اقًة التالايذ. تذكي ه: مالقواعد وي االة الض فرة. دعوة التالايذ لمشاركة اللفًة اع 
ا ا ة أخ ى. ًبا، أِعد التالايذ افب ا موعة أخ ى. مفد 10 دقائق تق ي

4. يقول المعلم ما يلي: كان هذا ممتًعا! لقد تمكنتم من صنع لعبة وكتابة قاعدة اليوم. أنتم تستخدمون 
خيالكم بالفعل. لنلعب مرًة أخرى اليوم مًعا. هل أنتم مستعدون لتجربة شيء جديد؟ هناك العديد من 
الطرق التي نتحرك بها على مستوى األلعاب. في كرة القدم، يجري الالعبون ويركلون الكرة بأقدامهم. 

فما الحركات األخرى التي تعرفها في اللعبة؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مقول ال لمات اإلج ائية.

يقوم المعلم بما يلي: ال جوع إلى قائمة األلفاب الخارجية على المخطط علد الحاجة. الاقشة األلفاب المقت اة 
فالسؤال عن أنواع اإلج اءات.

يقول المعلم ما يلي: نحن نتحرك بعدة طرق مختلفة بينما نلعب األلعاب. هيا نفكر في الحركات التي 
يمكننا إضافتها في اللعبة. أواًل: سنتدرب على بعض الحركات. وبعد ذلك، سنلعب لعبة.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ للوقوف وي الفتج أف وي الخارج، فتوزيفه: اتى يم ن للتالايذ التح ك 
مح ية.

يقول المعلم ما يلي: عندما أطلب منكم التحرك، يجب على الجميع فعل ما أقول. هل أنتم مستعدون؟ 
حركتنا األولى هي: اللف في المكان.

 يقوم التالميذ بما يلي: اللف وي الم ان.
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ا مفد اآلخ . إذا كانت هلاك إج اءات أخ ى ي ب على  يقوم المعلم بما يلي: قول اإلرشادات التالية فاادب
التالايذ القيام مها، وأِضفها إلى القائمة. اإلرشاداتم االلتفات إلى اليسار، االلتفات إلى اليمين، السي  وي 

خطوط غي  استقيمة، االعتدال، االنحلاء إلى أسفج، االنحلاء، التأرجح، القفز، روع األيدي ووق ال أس، فضع 
األيدي تحت الذقن، التلويح ماأليدي م وار األذن، لمس ال كًتين ماليدين.

يقوم التالميذ بما يلي: تقليد الح كات.
5. يقول المعلم ما يلي: هل أنتم مستعدون للعب اآلن؟ سنلعب لعبة "سيمون يقول". لقد لعبتم هذه 

اللعبة بالفعل. من يمكنه أن يذّكرنا بطريقة اللعب؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة هدف فقواعد اللفًة.

يقوم المعلم بما يلي: إذا ل: ي ن األطفال يف وون لفًة "سيمون يقول"، وأخً ه: ماإلرشاداتم سأخً ك: 
، وفلي : عدم  ماإلرشاد. إذا قلت "سيمون يقول"، ي ب علي : اتًاع التفليمات. إذا ل: أقج "سيمون يقول" أفالب
، وأنت: خارج اللفًة. فوي هذه الحالة  اتًاع التفليمات. إذا اتًفت: التفليمات مدفن أن أقول هذه ال لمة أفالب

ًبا اتى نًدأ اللفًة ا ة أخ ى. ست لسون جان
يقول المعلم ما يلي: هيا نلعب لعبة "سيمون يقول".

يقوم التالميذ بما يلي: لفب اللفًة اع اتًاع الح كات الموضحة ان قًج.
يقوم المعلم بما يلي: إلش اك التالايذ القادة، يم ن أن ي ون الفائز وي كج لفًة له اق اللداء على أسماء ان 

سيشاركون وي اللفًة التالية. تحديد عدد دفرات اللفب التي تود أن يقوم مها التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم االستماع. لقد اتبعتم اإلرشادات ولعبتم اللعبة وفًقا للقواعد. هيا نرجع 

جميًعا إلى أماكننا.

6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: لقد استخدمنا خيالنا اليوم للتفكير في كيفية تصميم لعبة جيدة. وغًدا سنتعلم 
المزيد لمساعدة أنفسنا في تصميم لعبة جيدة. التفتوا إلى الزميل المجاور. ماذا ستخبرون أسركم عما 

تعلمتموه اليوم؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لنناقش مًعا ما تعلمناه عن األلعاب باألمس. ما كلمات الحركات التي يمكننا 

إضافتها لأللعاب؟ هيا نختار قائدنا اليوم.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار قائد التالايذ إلدارة الحوار. اساعدة التالايذ وي 

األسئلة اسب الحاجة.
يقوم التالميذ بما يلي: يط ح قائد التالايذ سؤاالب ماستخدام عصّى األسماء، الختيار تالايذ لإلجامة 

عله.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار ك ة أثلاء الاقشة التالايذ. يم ن أن ت ون ال  ة ان أي ا :، فل ن ي ب أن 

ا مالقدر الذي يتيح ل ميع التالايذ رؤيتها مسهولة. ي ون ا مها كًي ب
يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن كيفية عمل العالم من حولنا.

2. يقوم المعلم بما يلي: مم  د إكمال التالايذ الملاقشة، امدأ م اي ال  ة على الفور. اشاهدة ال  ة مهدفء 
ميلما يت: رايها. رايها إلى أعلى. رايها إلى أسفج. التمثيج فكأنه يف   وي راي ال  ة أثلاء ا اقًة التالايذ له. 

أثلاء راي ال  ة، فكر بصوٍت عاٍل، قائالب للتالايذم
يقول المعلم ما يلي: معذرًة أيها التالميذ. كنت أفكر للتو فيما تعلمناه هذا األسبوع. فكرت في كرة القدم 

وبدأت أتساءل كيف تتحرك الكرات.
يقوم المعلم بما يلي: التوقف عن راي ال  ة فاإلاساك مها وي يده. تح ي ها وي يده.

يقول المعلم ما يلي: نحن نلعب العديد من األلعاب بالكرة. فمن يمكنه ذكر اسم لعبة من األلعاب التي 
لعبناها بالكرة وكيفية حركة الكرة؟ المثال الخاص بي هو كرة القدم. تدور كرة القدم على العشب.
يقوم التالميذ بما يلي: ذك  اس: لفًة ان األلفاب التي تستخدم ويها ال  ة فكيفية ا كة ال  ة.

الحوظة للمفل:م ليس ان الض فري الدقة وي استخدام اللغة أثلاء هذه المحادثة. تقًج جميع اإلجامات اا داات 

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السادس
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
دراسة تأثي  القوى المتغي ة وي س عة شيء فات اهه.  
ش ح أنه ال مد ان فجود سًب للتغي ات وي ا كة شيء.  

الح كة  
القوة  
كلمات الح كة  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  
ك ات ذات أا ام اختلفة  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

سلتف ف وي درسلا اليوم على ا كات ماستخدام ال  ات. فعادةب، سيخ ج التالايذ أثلاء القيام مال زء األكً  ان الدرس، فل ن يم ن ال جوع إلى داخج الفتج إلكمال الدرس 
ا. وي االة خ فج التالايذ ان الفتج للقيام ماللشاط، ق: متوسيع المساوات مين التالايذ اسب المسااة. فإن أا ن، وق: متووي  ك ة فاادة ل ج تلميذين أف أرمفة تالايذ.  أيضب

يم ن أن ت ون ال  ات مأا ام اختلفة. وي االة عدم توو  ال ثي  ان ال  ات، ق: متفديج الدرس ليتًح عًارة عن ش ح تفاعلي.

تحضي  الدرس
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تفلَّ: )٩0 دقيقة(

اتفلقة م يفية ا كة ال  ة. على سًيج المثال، إذا قال التلميذ "وي ك ة السلة، تطي  ال  ة"، وهذه ط يقة اقًولة 
ليتف التلميذ ط يقة ا كة ال  ة وي الهواء. سيتف ف التالايذ على كلمات أكث  دقة أثلاء القيام ماللشاط.

يقول المعلم ما يلي: هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتحريك الكرة. ما الذي يجعل 
الكرة تتحرك؟ أتساءل. هل يمكنكم مساعدتي في فهم كيفية حركة الكرة؟ في مثال كرة القدم الخاص 

بي، نركل الكرة بأقدامنا فتتحرك. ما الطرق األخرى التي يمكن استخدامها لتحريك الكرة؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار فتوضيح ط ق تح يك ال  ة أثلاء اللفب.

يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالايذ مقيادة هذه الملاقشة عن ط يق اشاركة أو اره:. قد يقول التالايذ 
مفض األو ار اثج، "يم لك إلقاء ال  ة ل فلها تتح ك". اطالًة التالايذ متوضيح ذلك عن ط يق القيام مإيماءات 
مسيطة إللقاء ال  ة. ال د م لمات مسيطة اثج "اسلبا، أوه: ذلك". ث: استدعاء تلميذين أف ثالثة آخ ين لتقدي: 

أاثلة.
3. يقول المعلم ما يلي: لقد ذكرتم جميًعا طرًقا رائعة لحركة الكرة أثناء اللعب. واآلن، لدي سؤال آخر. 

أريد القيام بتجربة لمعرفة لماذا تتحرك الكرة. هل تودون مساعدتي من خالل اإلجابة عن أسئلتي؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة "نف:".

الحوظة للمفل:م اصطحب التالايذ إلى خارج الفتج وي هذا ال زء ان الدرس إن أا ن. فوي االة الًقاء داخج 
الفتج، انقلوا المقاعد اتى تتوو  اسااة كاوية تسمح للتالايذ متم ي  فتح يك ال  ات ويما ميله:. تقسي: 

التالايذ إلى ا موعات ا ونة ان تلميذين إلى أرمفة تالايذ.
يقوم المعلم بما يلي: إذا كانت لديك ك ات ت في لم موعات التالايذ، ووزعها عليه: اآلن. يم ن أن ت ون جميع 
ال  ات صغي ة الح : أف ذات أا ام اختلفة. فوي االة عدم توو  ال  ات، يم ن ش ح اللشاط نظ ّيبا. وي االة 

ش ح الدرس نظ ّيبا، يم ن للمفل: اطالًة التالايذ ماالنتقال إلى اقداة الفتج لتوضيح أو اره: أاام زاالئه:.
يقول المعلم ما يلي: اجلسوا مع زمالئكم )أو مجموعتكم( على األرض. هيا نضع الكرات على األرض 

أمامنا. واآلن سنجلس ونشاهد. هل ستتحرك الكرة بدون أن نلمسها؟ ما رأيكم؟ اهمسوا إلى زمالئكم. 
هل ستتحرك الكرة بدون أن نلمسها؟

يقوم التالميذ بما يلي: فضع ال  ة على األرض والهمس مما يتوقفونه للزايج.
يقول المعلم ما يلي: حسًنا. هيا نراقب الكرة بهدوء. سنراقب الكرة لنرى ما إذا كانت ستتحرك أم ال.

يقوم المعلم بما يلي: ال لوس فا اقًة ال  ة. ا اقًة ال  ة لمدة دقيقة كاالة. لك الح ية وي الفّد متوٍت عاٍل 
ا لطول فقت االنتظار على األطفال وي هذه السن. لحث التالايذ على المشاركة افك نظ ب

يقوم التالميذ بما يلي: ال لوس فا اقًة ال  ة.
يقول المعلم ما يلي: أعتقد أن الكرة لن تتحرك. انتظروا. هيا ننتظر لمزيٍد من الوقت.

يقوم التالميذ بما يلي: اواصلة ا اقًة ال  ة.
يقوم المعلم بما يلي: ا اقًة ال  ة االنتظار لمدة 15 إلى 30 ثانية.

يقول المعلم ما يلي: ما رأيكم؟ هل يمكن للكرة أن تتحرك بدون أن نلمسها؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة، "ال".

4. يقول المعلم ما يلي: أعتقد أنكم على حق. يجب أن نلمس الكرة حتى تتحرك. لدي فكرة أخرى. 
دعني أوضح لكم. حان الوقت لتراقبوني فقط بينما أتحرك.

يقوم المعلم بما يلي: إخ اج كتاب فقطفة ان ال  تون أف الخشب لفمج الحدر. روع قطفة ال  تون أف الخشب 
على ال تاب اتى تلحدر ال  ة مًطء على الملحدر علد ت كها ان يدك. وي االة عدم توو  هذه اللوازم إلنشاء 

الحدر، ق: موضع ال  ة على الملضدة اع روع أاد الط وين مفض الشيء.
يقول المعلم ما يلي: ماذا سيحدث عندما أضع الكرة عند سطح اللوحة؟ هل ستتحرك؟ أم ستبقى في 

مكانها؟ اهمسوا إلى زمالئكم. هل ستتحرك الكرة؟
يقوم المعلم بما يلي: إاساك ال  ة وي ال زء الفلوي ان اللواة اتى يتم ن التالايذ ان رؤيتها. ي ب عدم 

ا. روع اللواة عاليبا جّدب
يقوم التالميذ بما يلي: التوقع والهمس وي أذن الزايج.

يقول المعلم ما يلي: أروني ما رأيكم عن طريق اإلشارة بإبهامكم. اإلبهام إلى أعلى إذا كانت الكرة 
ستتحرك. اإلبهام إلى أسفل إذا كانت الكرة لن تتحرك.
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يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة عن ط يق اإلشارة ماإلمهام.
يقول المعلم ما يلي: سأترك الكرة اآلن. هل أنتم مستعدون؟ راقبوا ما سيحدث.

يقوم التالميذ بما يلي: ا اقًة ال  ة أثلاء دفرانها على الملحدر. الاقشة األا  اع الزاالء الم افرين.
يقول المعلم ما يلي: مذهل. ما رأيكم؟ لماذا انحدرت الكرة على اللوحة؟

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع التالايذ.
الحوظة للمفل:م إن ا  د وه: التالايذ لف  ة أن ال  ة تلحدر على الم تففات اقًول وي هذه الم الة الفم ية. 

ا إلى ش ح افهوم ال اذمية ماعتًارها القوة التي ت ذب ال  ة؛ ألن هذه و  ة غي  احسوسة،  لست اضطّ ب
فاتطلح أعلى ان استوى وه: التالايذ وي هذا الفم .

5. يقول المعلم ما يلي: نعم، هذا صحيح. تتدحرج الكرة أسفل المرتفع. يجب أن يكون هناك شيء 
يجعل الكرة تتحرك من تلقاء نفسها على المرتفع. فهي لم تتحرك عندما كانت على سطح مستٍو. هيا 
نتعرف طرق أخرى لحركة الكرة. كيف يمكننا جعل الكرة تتحرك على سطح مستٍو؟ شاركوا األفكار مع 

الزميل المجاور.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ط ق ا كة ال  ة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، ستعملون مع الزمالء المجاورين. ستختبرون أفكاركم. بينما نعمل مًعا، ما 
الذي يمكننا القيام به الستخدام الكرة بأمان؟

ا على السالاة أثلاء االاظة ا كة  يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ ان خالل القواعد التي يضفها افاظب
ال  ة داخج الفتج.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو ار اول السالاة. اعتًار تلك األو ار ممثامة قواعد.
يقول المعلم ما يلي: نحن نعرف كيف نعمل مًعا بكل احترام. ولدينا قواعد خاصة باأللعاب. كما أن 

لدينا قواعد نتبعها عند القيام بالتجارب للحفاظ على سالمتنا. هيا نستكشف ما يمكن أن تفعله الكرة 
لنتعرف العديد من الطرق التي يمكنكم من خاللها تحريك الكرة.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج وي و ق لتح يك ال  ة وي األرجاء.
ا. اث التالايذ على  يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فا اقًة التالايذ أثلاء دراسته: لألا  افب
الملاقشة فاستخدام اف دات اثج تقفز، فتتدا ج، فيدوع، فيسحب، فيتح ك. الًدء وي إعداد قائمة مال لمات 
المفً ة عن الح كات التي تسمع التالايذ يستخداونها على السًورة وي االة القيام مالتم ين داخج الفتج، 

فعلى لواة وي االة الفمج خارج الفتج.
يقول المعلم ما يلي: لقد وجدتم العديد من الطرق لتحريك الكرة. هيا نوضحها. سيختار قائد 

التالميذ بعض التالميذ لعرض طريقة واحدة لتحريك الكرة. سأكتب كلمات الحركات التي 
تستخدمونها لوصف كيفية جعل الكرة تتحرك.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار قائد تالايذ إلدارة الملاقشة داخج الفتج.
يقوم التالميذ بما يلي: التمثيج فالتوضيح.

يقوم المعلم بما يلي: أثلاء تقدي: التالايذ ألاثلة، يًدأ المفل: وي كتامة قائمة م لمات الح كات وي مخطط 
على شكل حرف "T". ت ميع ال لمات التي تتف اا نقوم مه تحت الفلوانين "نحن" ف"ال  ة". قد تتضمن القوائ: 

كلمات اثج دوع، سحب، إلقاء، ركج تحت علوان "نحن" كلمات اثج االرتداد فالدفران فالطي ان فاالرتفاع تحت 
علوان "ال  ة".

يقول المعلم ما يلي: كل هذه األفكار رائعة. الحركة هي الطريقة التي ينتقل بها الشيء من مكان إلى 
آخر. وقد الحظنا مًعا حركة الكرة باستخدام كلمات الحركة لشرح كيفية انتقالها من مكان إلى آخر.

يقوم المعلم بما يلي: ق اءة قائمة ال لمات التي أعدها التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فالق اءة أثلاء ق اءة ال لمات.

6. يقول المعلم ما يلي: هيا نواصل تعرف الحركة. شكًرا يا )اسم التلميذ(، لمساعدتنا. شاهدوا بينما 
أقوم بالتحضير للتجربة التالية.

يقوم المعلم بما يلي: فضع ال  ة أااا :. تحديد هدف على ُمفد ات  فااد الك. استخدام الش يط الالصق أف 
قطفة فرقية على األرض.

يقول المعلم ما يلي: أريد أن تصل كرتي إلى الهدف الذي حددته. سأركل الكرة. ماذا يجب أن أفعل 
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للوصول إلى هذا الهدف بالضبط؟ تحدثوا إلى زمالئكم المجاورين. كيف يمكنني دفع الكرة حتى تصل 
إلى الهدف المميز؟

يقوم التالميذ بما يلي: التوقع اع الزايج.
يقول المعلم ما يلي: سأختار واحًدا منكم لتوضيح ما يعتقد أنه يجب علي القيام به.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ. اطالًة التلميذ مالش ح. اتًاع إرشادات التلميذ. علداا ال تتج ال  ة إلى 
الهدف، اطلب إرشادات ان تلميذ آخ . إذا فصلت ال  ة إلى أمفد ان الهدف المحدد، واسأل التالايذ عن سًب 

ذلك. ي ب أن يف   التالايذ ويما إذا كان عليك ركلها مقوة أكً  أف أقج اتى تتج إلى الهدف المحدد.
يقوم التالميذ بما يلي: ش ح ال لمات المتفلقة م يفية دوع ال  ة. فاثاالب على ذلك، قد يقول التالايذ 

"ادوع ال  ة مقوة أقج".
يقول المعلم ما يلي: واآلن، اعملوا مع فريقكم. حددوا هدًفا. حاولوا الوصول إلى الهدف من ركلة واحدة. 

احرصوا على وصف كيفية دفع الكرة باستخدام الكلمات.

ا عن ط يق عمج جدافل ماستخدام ك ات صغي ة أف مليات. الحوظة للمفل:م يم ن القيام مذلك أيضب
يقوم التالميذ بما يلي: تحديد األهداف فمدء دوع ال  ات للوصول إلى األهداف

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاالستماع لط يقة استخدام التالايذ للغة. كتامة كلمات ا كات 
جديدة علداا االستماع إلى التالايذ فه: يستخداونها. مدء قائمة جديدة لظ فف الزاان فالم ان وي االة 

استخدام التالايذ لها.
يقول المعلم ما يلي: أشكركم على عملكم مًعا على نحٍو رائع. أحتاج إلى مجموعتين لتوضحا لنا كيفية 

تمكنكم من الوصول إلى الهدف. ال تنسوا الشرح باستخدام كلمات الحركة.
يقوم التالميذ بما يلي: التطوع فالش ح.

يقول المعلم ما يلي: لقد استخدمتم كلمات حركة رائعة. يساعدنا ذلك في فهم القوة الالزمة لتحريك 
الكرة لمسافة معينة. القوة عبارة عن كمية الضغط الذي توجهه إلى األشياء. الرجاء شرح معنى القوة 

لزميلك.
يقوم التالميذ بما يلي: ش ح افلى القوة مأسلومه:

يقول المعلم ما يلي: من يرغب في مشاركة ما يفهمه عن معنى القوة مع باقي التالميذ؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذين أف ثالثة لمشاركة أو اره:. توضيح أي وه: خاطئ.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ط يقته: وي الفه:.
يقول المعلم ما يلي: هل تعمل القوة فقط مع الكرات؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح ط يقة التف ي  اسب الحاجة.

7. يقول المعلم ما يلي: هيا نشرح شيًئا مختلًفا. اجلس على الناحية المقابلة لزميلك.
يقوم المعلم بما يلي: تيسي  عملية ش ح كيفية دفران ال  ة أاام الزايج أف أو اد الم موعة مس عة فمًطء على 
التالايذ. اطالًة التالايذ مالتوقع ث: اختًار كمية القوة الالزاة لتح يك ال  ة مًطء أف مس عة. اواصلة المالاظة 
فاالستماع إلى اللغة التي يستخداها التالايذ، فإضاوة ال لمات إلى قائمة ال لمات الوصفية. قد تتضمن القائمة 

كلمات اثجم ملطف، فمقوة.
الحوظة للمفل:م إذا كان التالايذ خارج الفتج إلج اء الت ارب، وأِعده: إلى الداخج إن أا ن علد هذه الم الة؛ 
اتى تتم ن ان استخدام السًورة لفمج قائمة مال لمات التي سمفتها ان استخدام التالايذ.  سيختار التالايذ 

ال لمات ان القائمة إلكمال ال مج الموجودة وي كتاب التلميذ.
يقول المعلم ما يلي: لقد حركنا الكرة عدة مرات. هيا نفكر في التجارب التي خضناها اليوم. ماذا 

يمكنكم أن تخبرونا بشأن الحركة؟ سأختار تلميًذا قائًدا لمساعدتنا.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد ماستخدام عصّى األسماء فتذكي ه مالسؤالم ااذا تفلمت: عن الح كة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اا تفلموه.
8. يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ(، لقيادة مناقشتنا. يا له من شعوٍر ممتع عندما أشاهدكم 
تعملون مًعا وتستمعون إلى أفكار بعضكم البعض! لقد تعرفنا على الكثير عن القوة والحركة اليوم. هيا 
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نقوم بتنظيف المكان. بعد ذلك، سنخرج كتيبات التلميذ الخاصة بنا ونكتب ما تعلمناه.
يقوم التالميذ بما يلي: المساعدة وي تلظيف الم ان.

يقول المعلم ما يلي: لقد كنت أكتب الكلمات التي أسمعها منكم أثناء درس اليوم. فلنراجع الكلمات التي 
سمعتها مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: ق اءة ال لمات متوٍت عاٍل أاام التالايذ. كتامة ال لمات على السًورة أف فرق كًي  الح : 
اآلن؛ اتى يتم ن التالايذ ان رؤية القائمة إذا ت: إج اء الت ارب خارج الفتج. اطالًة التالايذ مالت ديد خلفك.

يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنقرأ الكلمات الوصفية.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمة فق اءتها متوٍت عاٍل. اطالًة التالايذ مالت ديد خلفك.
يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة.

9. يقول المعلم ما يلي: سنستخدم هذه الكلمات بينما نراجع ما تعلمناه اليوم عن كلمات القوة والحركة. 
افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 30 "القوة والحركة".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.
يقول المعلم ما يلي: تابعوني بينما أقرأ اإلرشادات عليكم.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: لقد تعلمت عن القوة والحركة باستخدام كرة. أكمل الجمل اآلتية بما 
يناسبها من كلمات.

يقول المعلم ما يلي: سنستخدم الكلمات الموجودة على السبورة لمساعدتنا. من يمكنه قراءة الجملة 
األولى علينا؟

الحوظة للمفل:م علد هذه الم الة، رمما ي ون التالايذ قادرين على ق اءة اللص فرمما ال. إذا ل: ي ن التالايذ 
أصًحوا قادرين على ق اءة اللص مفد، وت افز هذه الخطوة فاق أ شفوّيبا أاام الفتج.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ لق اءة ال ملة. التوجيه اسب الحاجة.
يقوم التالميذ بما يلي: يق أ تلميذ فااد ال ملة ميلما يتامع التالايذ اآلخ فن "يم للي تح يك ال  ة".

يقول المعلم ما يلي: فكروا في كيفية تحريك الكرة. لقد حركت الكرة عن طريق رميها. هل توجد كلمات 
على السبورة يمكن أن تساعدكم في وصف كيفية تحريك الكرة؟

يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة فاإلشارة إلى ال لمات الموجودة على السًورة التي يم ن استخدااها.
يقول المعلم ما يلي: الجملتان متطابقتان. توجد كلمة ناقصة في كل جملة. املؤوا الفراغ بالحركة 
التي توضح لنا كيف تتحرك الكرة. تقول الجملة ما يلي: أستطيع __________ الكرة. 

استخدموا كلمات من القائمة الموضحة أمامنا.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج مش ج و دي، إن أا ن، إلكمال ال مج. اشاركة األو ار اسب الحاجة.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ وي إي اد اللغة الوصفية.
يقول المعلم ما يلي: تنص الجملة التالية على "يمكن أن تتحرك كرتي بسرعة." واآلن، ستكتبون عن 

كيفية تحريككم للكرة بسرعة. ما الكلمات الموجودة على السبورة التي يمكن أن تساعدنا في اإلجابة عن 
السؤال؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد قائمة ال لمات الوصفية.
يقول المعلم ما يلي: أكِمل الجملة. تقول الجملة "سأركل كرتي ________". كيف ستدفع الكرة 

لجعلها تتحرك بسرعة؟
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج مش ج و دي، إن أا ن، إلكمال ال مج. اشاركة األو ار اسب الحاجة.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ وي إي اد ال لمات التحيحة. إذا فاجه 
التالايذ صفومة وي نسخ ال لمات، واكتب ال لمة دفن تحسيلها وي التفحة. اطلب ان التالايذ تقليد األا ف 

ل تامة ال لمة.
يقول المعلم ما يلي: تنص الجملة التالية على "يمكن أن تتحرك كرتي ببطء". توجد جملة أخرى يجب 

إكمالها. تقول الجملة "سأركل كرتي ________". كيف ستدفع الكرة لجعلها تتحرك ببطء؟

30

الفصل الثاني: اللعب مع أصدقاء جدد

لقد�تعلمت�عن�القوة�والحركة�باستخدام�كرة.�أكمل�الجمل�اآلتية�بما�
يناسبها�من�كلمات.

القوة والحركة

يمكنني�تحريك�الكرة.

��الكرة. � � � � � � � أستطيع�

��الكرة. � � � � � � � أستطيع�

يمكن�أن�تتحرك�كرتي�بسرعة.

. � � � � � � � �� سأركل�كرتي�

يمكن�أن�تتحرك�كرتي�ببطء.

. � � � � � �� � � سأركل�كرتي�
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يقوم التالميذ بما يلي: الفمج مش ج و دي، إن أا ن، إلكمال ال مج. قد يشارك التالايذ األو ار 
اسب الحاجة.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ وي إي اد ال لمات التحيحة.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال صفحة التلميذ، فإعادة ق اءة ال مج فتلظيف الم ان.

10. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل، أيها التالميذ. لدي العديد من األسئلة اليوم متعلقة بالقوة والحركة. 
لقد ساعدتموني في اإلجابة عن أسئلتي. أرجوكم التفتوا إلى الزمالء المجاورين. أخبروني بشيء واحد 

مما تعلمتموه وتودون مشاركته مع أسركم اليوم.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع الزميل المجاور.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: هّيا نراجع ما تعلمناه أمس. وصف القوة والحركة من سيكون تلميذنا القائد 

لليوم؟
يقوم المعلم بما يلي: سحب عصّىّ األسماء الختيار تلميذ إلدارة الحوار.

يقوم التالميذ بما يلي: ُي  ر التلميذ القائد السؤال، ماستخدام عصّىّ األسماء الختيار تالايذ لإلجامة.
يقوم المعلم بما يلي: ميلما يشارك التالايذ األو ار، يقوم المفل: مت هيز قتة المغلاطيس التي قمت 

متحضي ها لالستخدام وي الفتج. علد انتهاء التالايذ ان است جاع اللغة الوصفية الُمستخداة، اش   التلميذ 
القائد.

2. يقول المعلم ما يلي: أنتم تستخدمون لغة وصفية جيدة لشرح القوة والحركة. سنتمكن من استخدام 
ما تعلمناه في األلعاب التي نلعبها. قبل أن نبدأ في تعلم أي شيء جديد عن األلعاب، أريد أن أخبركم 

بقصة.
يقوم المعلم بما يلي: اإلاساك مقتة المغلاطيس محيث يتم ن جميع التالايذ ان اشاهدة اللواة دفن اف وة 

اا تففله مالمغلاطيس. فضع صورة ال لب وي ميت ال لب.
يقول المعلم ما يلي: كلبتي اسمها مادي. قولوا، "مرحًبا" مادي.

 يقوم التالميذ بما يلي: الت ايب مـ "اادي". ا اقًة المفل: فهو يس د القتة.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السامع
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تحليج تأثي  المغلاطيس على اواد اختلفة.  
تقيي: عمج الزاالء.  

ق: متحضي  ا موعات ان علاص  اتلوعة الختًار قوة ان ذامها إلى المغلاطيس، فاادة ل ج تلميذين أف 
لم موعة صغي ة. ي ب أن تتضمن الم موعات علاص  صغي ة اثج قطفة ان الورق، أف اشًك أفراق، أف عملة 

ا. ق:  ا صغي ب ًبا خشًّيبا، أف قل: تلوين، أف اسمارب افدنية، أف قطفة صغي ة ان عتا الوى مالستي ية، أف قال
متفديج تلك القائمة للحد ان اخاط  االختلاق وي االة قيام أي ان تالايذك موضع أشياء صغي ة وي أوواهه:.

قًج مدء الدرس، ق: متحضي  "قتة اغلاطيس" لف ضها على التالايذ. ق: مقص صورة صغي ة ل لب. َألِتق 
اشًك الورق المفدني مش يط الصق أف صمغ على ظه  التورة. فمفد ذلك، ماستخدام لواة فرقية رويفة أف 
ًبا آخ  على ال انب األيس  ان اللواة  فرقة سمي ة، ارس: ش  ة وي ال زء الفلوي، فالزالب أسفج اليمين، فكل
ا تتج كاّلب الها. ق: مإج اء اختًار قتة المغلاطيس ماإلاساك ممغلاطيس خلف اللواة  الورقية. ارس: خطوطب

فتح يك اشًك الورق/ال لب اول اللواة. تدّرب على اسك اللواة فتح يك المغلاطيس؛ فمذلك لن يتم ن 
التالايذ ان اشاهدتك فأنت تستخدم المغلاطيس. يم لك كذلك التدرب على س د القتة، اتى تتم ن ان 

تح يك ال لب دفن اواجهة أي صفومة خالل اللواة.

المغلاطيس  
يل ذب  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  
المغلاطيس ألزفاج ان التالايذ  
ا موعات ان علاص  اتلوعة الختًار قوة   

ان ذامها إلى المغلاطيس.

نواتج التفل:

تحضي  الدرس

المف دات األساسية
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تفلَّ: )٩0 دقيقة(

يقول المعلم ما يلي: مادي في بيتها. إنها ُتحب بيتها. لكنها تشم رائحة شيء ما.
يقوم المعلم بما يلي: تح يك ال لًة كما لو أنها تش:.

يقول المعلم ما يلي: دائًما ما تتبع مادي أنفها. فهي تعتقد أنها تشم رائحة شيء ما بجانب الشجرة. 
أعتقد أن هذا الشيء يوجد حيثما تذهب.

يقوم المعلم بما يلي: تح يك ال لًة على طول الخط الواصج إلى الش  ة. ش: "الش  ة".
يقول المعلم ما يلي: يا إلهي! لم تتمكن مادي من العثور على الرائحة. إنها تتجول وتستمع.

ًبا  يقوم المعلم بما يلي: تح يك ال لًة وي األرجاء ميلما تقوم مس د القتة. تح يك ال لًة كما لو أنها رأت كل
آخ .

يقول المعلم ما يلي: ترى مادي كلًبا. إنها تسرع إلى الكلب. تعلم مادي أن هذا الكلب صديقها، سبوت.
يقوم المعلم بما يلي: تح يك ال لًة مس عة، ماتًاع الخط وي ات اه ال لب. تمايج ال لب إلظهار الحماس.

يقول المعلم ما يلي: مادي وسبوت يحبان اللعب مع بعضهما. حسًنا. تسمع مادي نداء مالكها. حان وقت 
العودة إلى المنزل. تودع مادي صديقها سبوت وتذهب إلى المنزل. لقد حان وقت الغداء.

يقوم المعلم بما يلي: تح يك ال لًة لتفود إلى الملزل. السماح للتالايذ مالتفاعج اع القتة، اع عدم إظهار 
المغلاطيس.

يقوم التالميذ بما يلي: التفاعج اع أاداث القتة.
يقول المعلم ما يلي: هل يود أحد منكم سرد قصة باستخدام مادي؟ ستتحرك مادي أثناء سردك 

للقصة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ أف اثلين لس د قتة وي خطوة فاادة أف خطوتين. يم ن أن يس د التالايذ 
القتة فه: ي لسون وي أااكله:. يم لك إش اك تالايذ آخ ين مإتااة الف صة ل ج اله: مإعطاء إرشاد فااد. 

تش يع التالايذ على استخدام كلمات اثج، أعلى، فأسفج، فعلى، فووق، فأدنى، فتحت.
 يقوم التالميذ بما يلي: س د قتة عن اادي.

يقول المعلم ما يلي: كان هذا ممتًعا. هل لديكم أي أسئلة عن مادي؟
 يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أسئلة، عن كيفية ا كة اادي.

يقول المعلم ما يلي: هل لدى أي منكم فكرة عن الكيفية التي تتحرك بها مادي؟
 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.

3. يقوم المعلم بما يلي: مم  د اشاركة التالايذ لألو ار، يت: ع ض المغلاطيس، فل ن دفن ع ض اشًك 
الورق المثًت خلف صورة ال لب.

يقول المعلم ما يلي: لقد قمت باستخدام أداة ُتسمى بالمغناطيس إلخباركم بقصة مادي. اليوم 
سنستكشف المغناطيسات ثم يؤلف كل منكم قصته عن المغناطيس.

يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى التالايذ الذي يفملون اع زاالئه: أف إلى ا موعات صغي ة تتألف ان ثالثة 
أف أرمفة تالايذ.

يقول المعلم ما يلي: هل رأى أحد منكم أو استخدم مغناطيًسا من قبل؟ ماذا يمكنكم أن تخبرونا به عن 
المغناطيس؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مما لديه: ان ت ارب.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة اللغة الوصفية التي يستخداها التالايذ على السًورة لتساعده: وي تف ف ااهية 

المغلاطيس فاا فظيفته.
يقول المعلم ما يلي: نعم، يمكن للمغناطيس جذب عناصر محددة أو "االلتصاق بها".

يقوم المعلم بما يلي: التوضيح عن ط يق إاساك المغلاطيس مالق ب ان شيء افدني. الت ول وي أرجاء 
الفتج لي ى التالايذ كيفية جذب المغلاطيس لألشياء المفدنية. ت  ار كلمات "اغلاطيس" "في ذب" أثلاء 

التوضيح للتالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: المالاظة.

يقول المعلم ما يلي: لقد رأيتم أن المغناطيس يجذب )الشيء الذي اخترته(. عندما يسحب 
المغناطيس شيًئا ما باتجاهه، نسمي ذلك "قوة الجذب". المغناطيس يجذب هذا الشيء. تحدثوا مع 
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الزمالء المجاورين. ما األسئلة التي تدور في ذهنكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: الملاقشة اع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى ردفد التالايذ. قد تودفن تس يج أسئلة لمزيد ان االست شاف. توزيع 
قطع المغلاطيس على التالايذ للمشاركة.

الحوظة للمفل:م إن ل: يساه: وتلك وي االست شاف مح ية، وتخّطَ الخطوة التالية ففجه التالايذ نحو مدء اختًار 
ا. ا موعات الفلاص  الُم هزة ُاسًقب

4. يقول المعلم ما يلي: لقد سمعت أسئلة جيدة جًدا. فلنبدأ باستكشاف المغناطيس. تجول في أرجاء 
الفصل واختبر العناصر باستخدام المغناطيس. ال تحاول اختبار أي حاسوب أو أي أجهزة إلكترونية 

أخرى.
ا عن األجهزة اإلل ت فنية. اشاهدة تفاعالت التالايذ فاالستماع  يقوم المعلم بما يلي: التأكيد على الًقاء مفيدب

إليها أثلاء االست شاف مح ية. فميلما يقوم التالايذ ماالست شاف، يت: توزيع أكياس تحتوي على علاص  
ا اع استخدام إشارة رفع األيدي.. لالختًار، اقيًة ل ج ا موعة ان التالايذ. ت ميع التالايذ افب

يقوم التالميذ بما يلي: است شاف اا إذا كانت األشياء الموجودة وي الفتج تل ذب إلى المغلاطيس 
أم ال.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمتم استكشاف المغناطيس. فليضع كل منكم المغناطيس الخاص به 
جانًبا اآلن. سنقوم باختبار مزيد من العناصر خالل بضع دقائق. سنقوم باختبار العناصر الموجودة في 

الكيس. مع الزميل المجاور، أخرجوا كل عنصر بحرص من الكيس وتناقشوا.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة الفلاص  اع الزميل المجاور.

5. يقول المعلم ما يلي: اآلن، سنقوم ببعض التوقعات. ضع العناصر التي تعتقد أنها ستنجذب إلى 
المغناطيس في كومة واحدة. وضع العناصر التي ال تعتقد أنها ستنجذب إلى المغناطيس في كومة 

أخرى منفصلة.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الزميل المجاور لتتليف األشياء.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج، فاالستماع إلى المحادثات. التأكد ان أن التالايذ يش اون 
التوقفات، فأن جميع التالايذ ُأتيحت له: و صة للمشاركة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نقوم بعمل معرض التجول لمعرفة ما إذا كان الجميع موافًقا أم ال. سنلقي 
نظرة على عمل كل واحد منكم. تذكروا أنه يجب عليكم عدم لمسه. تحدثوا مع الزميل المجاور عما 

تالحظون.
يقوم المعلم بما يلي: تقدي: اإلرشادات للتالايذ ويما يتفلق بمعرض التجول. علد االاظة التالايذ لل واة 

المتلفة الخاصة مزاالئه:، وإنه يت: توجيه جميع التالايذ للفودة إلى اقاعده:.
يقول المعلم ما يلي: قد تكون لكل منكم إجابة مختلفة عن اآلخر، لكن هذا مقبول. نحن نقوم بوضع 

بعض التوقعات اآلن. لنستخدم كتاب التلميذ لتسجيل أفكارنا. افتحوا صفحة "قوة جذب المغناطيس".
 يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: تابعوني بينما أقرأ اإلرشادات.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تنبأ: هل سيجذب المغناطيس الشىء الذي أمامك؟ اكتب نعم أو ال. قم 

باالختبار. هل جذبه المغناطيس؟ اكتب نعم أو ال. ارسم شيئين إضافيين للتنبؤ واالختبار.
يقول المعلم ما يلي: لدينا الكثير من األشياء التي نقوم بها في هذه الصفحة. ما أول شيء سنكتبه؟

.  يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مأنه: سي تًون التوقفات أفالب
يقول المعلم ما يلي: نعم، أواًل اكتبوا توقعاتكم فيما يتعلق بتلك األشياء الثالثة األولى. اكتبوا "نعم" 

إذا كنتم تعتقدون أنها تنجذب إلى المغناطيس. اكتبوا "ال" إذا كنتم ال تعتقدون أنها تنجذب إلى 
المغناطيس.

يقوم التالميذ بما يلي: اكتًوا "نف:" أف "ال" ألفل ثالثة أشياء.
يقول المعلم ما يلي: لماذا يوجد مربعين فارغين؟ ما الذي ينبغي علينا فعله بالمربعين الفارغين؟

يقوم التالميذ بما يلي: ش ح أنه: يلًغي عليه: رس: شيئين إضاويين فكتامة التوقفات.
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االختبارالتنبؤالشيء 
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يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى تصنيفكم. ارسموا عنصًرا واحًدا تعتقدون أنه سينجذب إلى 
المغناطيس. ارسموا عنصًرا واحًدا في تصنيفكم تعتقدون أنه لن ينجذب إلى المغناطيس. اكتبوا "نعم" 

أو "ال" فيما يتعلق بتوقعاتكم.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال أفل عمودين لقوة جذب المغلاطيس.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج، فدع: التالايذ أثلاء رسمه: فتوقفه:.
6. يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان وقت اختبار توقعاتكم. أواًل: اختبروا العناصر الموجودة في صفحة 

قوة جذب المغناطيس. احرصوا على كتابة إجاباتكم.
 يقوم التالميذ بما يلي: اختًار الفلاص  فتس يج االجامة.

يقوم المعلم بما يلي: االاظة عمج التالايذ. التأكد ان تتحيح اإلجامات التي تمت كتامتها.
يقول المعلم ما يلي: اآلن دعونا نبدأ باختبار العناصر األخرى. أعيدوا التصنيف إذا لم تكن توقعاتكم 

صحيحة.
يقوم التالميذ بما يلي: اختًار الفلاص  فإعادة التتليف.

ا الن ذامها فعدم  يقوم المعلم بما يلي: االاظة عمج التالايذ. توجيه التالايذ إلعادة تتليف الفلاص  فوقب
ان ذامها.

الحوظة للمفل:م إذا كان لديك الوقت مفد االختًار فإعادة التتليف، واسمح للتالايذ مالقيام بمعرض تجول آخ  
لمالاظة ذلك هذه الم ة، ل ي ت ون ال واات اتماثلة مين الم موعات. )قد ي ون هلاك القليج ان أفجه االختالف 

نتي ة لفحص األخطاء(.
7. يقول المعلم ما يلي: تصنيف رائع. أنتم علماء جيدون. ما زلت أتساءل. برأيكم لماذا تنجذب بعض 

العناصر إلى المغناطيس؟ لماذا ال تنجذب بعض العناصر إلى المغناطيس؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.

يقوم المعلم بما يلي: إذا ل: يتطوع التالايذ لتفسي  الفالقة مين األشياء المفدنية فاالن ذاب إلى المغلاطيس، 
واسأله: عن األشياء الموجودة وي الفمود "نف:" المشت كة. يلًغي على التالايذ تحديد الفلاص  كمفادن.

يقول المعلم ما يلي: نعم. تنجذب المعادن إلى المغناطيس. لنفكر اآلن في قصة المغناطيس الخاصة 
بي. لقد أريتكم المغناطيس، لكن مادي ُصنعت من الورق. في رأيكم، كيف نجحت قصة المغناطيس 

الخاصة بي؟
يقوم التالميذ بما يلي: التخمين.

يقوم المعلم بما يلي: إظهار اشًك الورق الُمثًت خلف التورة للتالايذ.
يقول المعلم ما يلي: نعم، أنا أستخدم مغناطيًسا ومشبك ورق. ما هي العناصر األخرى التي يمكنني 

استخدامها بداًل من مشبك الورق؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مفلاص  افدنية أخ ى.

يقول المعلم ما يلي: هل تودون تصنيع قصة المغناطيس الخاصة بكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة، "نف:".

يقول المعلم ما يلي: غًدا سوف تصنعون قصة المغناطيس الخاصة بكم. فكروا في القصة التي 
ستقومون بسردها. فلنترك المواد اآلن، وننِه مناقشتنا اليوم.

 يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الم ان فالفودة إلى المقاعد.
8. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: لقد تعرفتم اليوم على المغناطيس. ولقد سمعتم كذلك قصة عن مادي وصديقها 
سبوت. غًدا سوف تؤلفون قصتكم الخاصة بكم. أرجوكم التفتوا إلى الزمالء المجاورين. ماذا ستخبرون 

عائلتكم عن استخدام المغناطيس؟
 يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع الزميل المجاور.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: دعونا نبدأ اليوم باستخدام عصّىّ األسماء. سأطلب من تلميذ واحد أن يكون 

ا من التالميذ باستخدام عصّىّ األسماء. يرجى مناقشة  التلميذ القائد اليوم. سيختار التلميذ القائد أّيً
ما قمتم بتعلمه أمس. ماذا تعلمتم عن المغناطيس؟

يقوم المعلم بما يلي: سحب عصّىّ األسماء الختيار تلميذ إلدارة الحوار. تذكي ه مالسؤال الخاص مالملاقشةم 
ااذا تفلمت: عن المغلاطيس؟

يقوم التالميذ بما يلي: يط ح التلميذ القائد أسئلة ماستخدام عصّىّ األسماء.
يقوم المعلم بما يلي: ش   التلميذ القائد. ت هيز نموذج قتة المغلاطيس محيث ي ون وي اتلافل يدك.

2. يقول المعلم ما يلي: أمس قمنا بمشاركة قصتي عن مادي. من يمكنه إخبارنا كيف قمت أنا بتحريك 
مادي؟

يقوم التالميذ بما يلي: ش ح دفر المغلاطيس وي تح يك اادي.
، يطلب المفل: الش ح ان أكث  ان تلميذ. يقوم المعلم بما يلي: إن ل: ي ن الش ح كااالب

يقول المعلم ما يلي: نعم. فقد قام المغناطيس بجذب مشابك الورق. من منكم فكر في قصة ويود أن 
يحكيها لنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي.
يقول المعلم ما يلي: أول شيء للتفكير فيه هو الشخصية الرئيسة لقصتك. فقد كانت الشخصية 

الرئيسة لقصتي هي مادي. من سيكون الشخصية الرئيسة في قصتكم؟ أخبروا الزميل المجاور عن 
الشخصية الرئيسة في قصتكم.

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره: اع الزاالء.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الثاان
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
استخدام المغلاطيس كأداة المت ار قتة.  
استخدام الخيال إلنشاء دعوة لتديق.  

المغلاطيس  
يل ذب  
الدعوة  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  
ألواح فرقية أف فرق سميك  
ش يط الصق  
اقص  
اغلاطيس  
اشامك فرق  
تقطيع الورق إلى ا مفات صغي ة، مح :   

ًبا 5 س: × 5 س: تق ي

المف دات األساسيةنواتج التفل:

تحضي  المواد المتوو ة أللواح قتة المغلاطيس. يم ن اشاركة المغلاطيس علد الحاجة.

تحضي  الدرس
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3. يقول المعلم ما يلي: فلنبدأ في تصنيع قصة المغناطيس الخاصة بكم. أواًل: سأقوم بتوزيع ورقة على 
كل منكم لرسم شخصيتكم الرئيسة. تأكدوا من تلوينها.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع ا مفات ان الورق. فميلما يقوم التالايذ مال س: على الم مفات، يقوم المفل: متوزيع 
ألواح الورق أف قطع ان الورق السميك.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: فتلوين شختيته: ال ئيسة.
يقول المعلم ما يلي: أرى أن جميع قصص المغناطيس الخاصة بنا مختلفة. إًذا ستكون لدينا شخصيات 

رئيسة مختلفة. اآلن يمكنكم رسم ثالثة أماكن لشخصيتكم الرئيسة لزيارتها، مثلما فعلت. ما هي 
األماكن التي ستزورها شخصياتكم الرئيسة؟

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: ع ض اللواة الخاصة مه، التي تظه  الملزل فالش  ة فال لب للتالايذ. تش يع التالايذ 

على التف ي  وي األو ار األصلية ويما يتفلق مالقتص ال ديدة.
يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى األماكن الموجودة على اللوحة الخاصة بي. يساعدكم ذلك على 

التفكير في صنع لوحة القصة الخاصة بكم. استمروا وابدؤوا رسوماتكم. تذكروا، أنكم سترسمون ثالثة 
أماكن تقوم شخصيتكم الرئيسة بزيارتها.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: األلواح.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج، اع التوجيه علد الض فرة.

يقول المعلم ما يلي: لقد حان اآلن الوقت لتحكوا لنا قصتكم. فكروا في أول مكان سوف تزوره 
شخصيتكم. لماذا سيذهب أو ستذهب إلى هناك؟ فكروا في كل مكان. تدربوا على حكي قصتكم مع 

زميلكم المجاور.
 يقوم التالميذ بما يلي: التدرب على ا ي القتص.

يقول المعلم ما يلي: يسرني أن أستمع إلى قصصكم. دعونا نتصافح، ونشارك، ونصفق مًعا. فلتبحث عن 
تلميذ آخر تشاركه قصتك.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ اسب الحاجة للفثور على زايج جديد. السماح مأخذ دفرين أف ثالثة 
أدفار قًج أن تطلب ان التالايذ الفودة إلى اقاعده:.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة القتص.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من قصة رائعة قمتم بسردها! دعونا نضع قصص المغناطيس الخاصة بنا 
جانًبا ونجمع كافة المغناطيسات. بعد انتهائكم من ذلك، سنفكر في مساعدة سارة. سأعلم أنكم جاهزون 

عندما تجلسون على مقاعدكم، ويكون كتاب التلميذ أمامكم.
يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الم ان.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ لوضع األشياء وي أااكلها الُمختتة فالفودة إلى المقاعد. علد 
الض فرة، استخدم إست اتي ية روع األيدي إلعادة جمع التالايذ.

4. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على استعدادكم. دعونا نفكر في صديقتنا الجديدة سارة. لقد مرت 
بضعه أيام فقط منذ أن قرأنا قصتها. لنقرأ القصة ُمجدًدا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة سارة 

تبحث عن أصدقاء.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.

ر القصة. ابحثوا عن الكلمات التي  يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى الصور لمدة دقيقة. خذوا دقيقة لتذّكُ
تعرفونها. تدربوا على القراءة. يمكنكم العمل مع الزميل المجاور.

الحوظة للمفل:م اغتلام تلك الف صة لتقيي: قدرات التالايذ الق ائية مط يقة غي  رسمية.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ علد الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الزميل المجاور لم اجفة القتة.
يقول المعلم ما يلي: لقد حصلتم على فرصة لمراجعة القصة. اآلن، سوف أقوم بقراءتها بصوٍت عاٍل. 

تابعوا معي أثناء القراءة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تريد سارة أصدقاء جدًدا. تشعر سارة بالخجل. في أحد األيام، شاهدت 
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ما�األلعاب�التي�يلعبها�األطفال�هنا؟
�كيف�يلعبون�هذه�األلعاب؟�

في�أحد�األيام�شاهدت�سارة�األطفال�
وهم�يلعبون�الكرة�في�الحديقة.

اقرأ�القصة.�

وتساءلت:�

تريد�سارة�أصدقاء�جدًدا.�
تشعر�سارة�بالخجل.�

سارة تبحث عن أصدقاء
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سارة األطفال وهم يلعبون الكرة في الحديقة. وتساءلت: ما األلعاب التي يلعبها األطفال هنا؟ 
كيف يلعبون هذه األلعاب؟

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: ما الذي قمنا به بالفعل لمساعدة سارة؟ التفكير في السؤال. سأختار تلميًذا قائًدا 

جديًدا إلدارة مناقشتنا.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد. تذكي  القائد مالسؤالم اا الذي قملا مه مالففج لمساعدة سارة؟

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ط ق اساعدته: لسارة.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ(، لمساعدتنا.

يقوم المعلم بما يلي: عد األو ار على األصامع.
5. يقول المعلم ما يلي: تعرفنا على األلعاب الخارجية. وتعرفنا على األلعاب الداخلية. وتعلمنا كيفية 

تقليد الحيوانات في حديقة. وتعلمنا استخدام الكرة كأداة في األلعاب. وتعلمنا كيفية سرد القصص 
باستخدام الدمى والمغناطيس. وتعرفنا على الكثير لمساعدة سارة.

وعلى مدار األيام القليلة القادمة، سنقوم بصنع ألعاب لتلعبها سارة. برأيكم، هل ينبغي علينا دعوة سارة 
لتأتي للعب معنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة، "نف:".
يقول المعلم ما يلي: ماذا ينبغي علينا أن نقول في الدعوة؟

يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: االقت ااات.
يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار جيدة. ماذا ينبغي على سارة أن ترتدي في يوم اللعب الخاص بنا؟ ما 

نوع المالبس التي ترتدونها عند اللعب بالخارج؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأو ار.

يقول المعلم ما يلي: ماذا ترتدون عندما تلعبون األلعاب بالداخل؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأو ار.

يقول المعلم ما يلي: نعم. نحن نرتدي مالبس مختلفة للمناسبات المختلفة. إًذا سنخبر سارة أن ترتدي 
مالبس اللعب الخاصة بها. ما الذي يمكننا أيًضا إضافته إلى الدعوة؟
 يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة ماألو ار، اثج اتى فأين يلتقون.

6. يقول المعلم ما يلي: اعتقد أنكم تذكرتم متى كانت آخر مرة قمنا فيها بتوجيه دعوة. افتحوا كتاب 
التلميذ على صفحة "دعوة سارة". سنعمل على كتابة دعوتها اآلن.

يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.
يقول المعلم ما يلي: سأقرأ اإلرشادات. اتبعوا اإلرشادات بينما أقرؤها.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: أكمل الفراغات. لّون الدعوة.
يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.

يقول المعلم ما يلي: سأقرأ بقية الدعوة لكم. تابعوا معي.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: أنت مدعو.

 المناسبة: يوم اللعب.
الزي:

يقول المعلم ما يلي: حسًنا. يوجد صندوق بعد كلمة "الزي". ماذا ينبغي علينا أن نضع في الصندوق؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مأنه: يلًغي أن ي سموا صورة لمالمس اللفب.

يقول المعلم ما يلي: نعم. هذه فكرة جيدة. لنفعل ذلك اآلن. ارسموا مالبس اللعب التي ينبغي أن 
ترتديها سارة في يوم اللعب الخاص بنا.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: االمس اللفب.
يقول المعلم ما يلي: سوف تعرف سارة اآلن ماذا عليها أن ترتدي في يوم اللعب الخاص بنا. لنواصل 
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الفصل الثاني: اللعب مع أصدقاء جدد

أكمل�الفراغات.�لّون�الدعوة.

أنت مدعو.

المناسبة: يوم اللعب

الزي:       

متى:

من:

دعوة سارة 
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القراءة. السطر التالي "متى". سوف يستمر "يوم اللعب" الخاص بنا ليومين. ماذا ينبغي علينا أن نكتب 
هنا؟

 يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: االقت ااات.
يقوم المعلم بما يلي: تحديد اا سوف تت: كتامته وي الدعوة. ال تامة على السًورة اتى يتم ن التالايذ ان 

كتامة الدعوة. إخًار التالايذ مأن ي تًوا أسماَءه: وي السط  األخي  فيزيلوا الدعوة.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال الدعوة.

يقول المعلم ما يلي: أرى بعض الدعوات الرائعة للغاية. فلنشارك دعواتنا مع بعضنا البعض في فصلنا. 
واشرحوا سبب اختياركم لهذا التزيين. سوف نقوم برفع األيدي وتكوين ثنائيات لنجد تلميًذا للمشاركة. 

ا من 5. اختارو زمياًل. 5 ، 4، 3، 2، 1، 0. سأعّد تنازلّيً
يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالايذ مالمشاركة لم تين أف ثالث ا ات، ث: االنتقال فإعادة التالايذ إلى 

اقاعده:.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة الدعوات فاالستماع إلى الزاالء.

يقول المعلم ما يلي: سوف تسعد سارة كثيًرا لرؤية دعوتها. لنضع مستلزماتنا جانًبا ونستعد إلنهاء 
مناقشتنا لهذا اليوم

7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: أخبروا زمالءكم المجاورين بأكثر ما أعجبكم في دعواتهم.
 يقوم التالميذ بما يلي: التحدث اع الزاالء.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: هّيا نراجع ما تعلمناه أمس. سارة تبحث عن أصدقاء جدد. ما الذي تعلمتموه عن 

تكوين الصداقات؟ لنختر أواًل التلميذ القائد لهذا اليوم.
يقوم المعلم بما يلي: سحب عصّىّ األسماء الختيار تلميذ إلدارة الحوار. تذكي ه ماستخدام عصّىّ األسماء 

فط ح السؤالم اا الذي تفلمتموه عن ت وين التداقات؟
يقوم التالميذ بما يلي: يط ح التلميذ القائد أسئلة ماستخدام عصّىّ األسماء.

يقوم المعلم بما يلي: ش   التلميذ القائد.
2. يقول المعلم ما يلي: اليوم سوف نصنع ألعاًبا من أجل يوم اللعب. سأقوم بتقسيمكم إلى فرق من 

أجل يوم اللعب. بمجرد أن أنادي على أسمائكم، أحِضروا معكم كتاب التلميذ، واألقالم الرصاص، وأقالم 
التلوين في المكان الذي أذكره.

يقوم التالميذ بما يلي: تقسي: الف ق فإاضار األدفات الالزاة.
يقول المعلم ما يلي: ستعملون مع فريقكم إلنشاء لعبة. ستكون األلعاب ألعاًبا داخلية. سنقوم بتغيير 

واحدة من ألعابنا المفضلة بإنشاء أخرى جديدة.
ا وي الفتج. ق اءة كج األلفاب  يقوم المعلم بما يلي: نش  قائمة ماأللفاب المفضلة التي ت: إنشاؤها اسًقب

للتالايذ. إضاوة أي ألفاب أخ ى، مما وي ذلك تلك التي ت: لفًها خالل هذا الفتج.
يقول المعلم ما يلي: فكروا في ألعابنا المفضلة. كانت كرة القدم إحدى ألعابنا المفضلة. هل تتذكرون 

متى لعبنا لعبة كرة القدم على الطاولة؟ وكيف قمنا بتغيير اللعبة؟
يقوم التالميذ بما يلي: ش ح التغيي ات.

يقول المعلم ما يلي: هذه إحدى الطرق لتغيير أي لعبة. اليوم، سنعمل كفرق لتغيير واحدٍة من ألعابنا 

نظ ة عااة الدرس التاسع

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تتمي: لفًة افضلة مأهداف فقواعد جديدة.  
المشاركة وي اتخاذ الق ارات التفافنية.  

هدف  
قواعد  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  
علاص  لأللفاب  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

تحديد الفقًات التي ستضيفها إلى األلفاب التي يت: إنشاؤها. إذا تفذر نقج التالايذ إلى الخارج للفب، واسمح ماأللفاب الداخلية التي يت: التح : ويها وي ادفد الطقة ُافيلة. 
يم لك تحديد األلفاب الخارجية وقط أف ال مع مين االثلين. تفديج اإلرشادات لتلًية ااتياجات وتلك. االستفداد لت ميع التالايذ إلنشاء لفًة ان أجج يوم اللفب. يلًغي أن 

ا ل يفية تتليف أي قطع أف أدفات يتلفها التالايذ  ا لالهتمااات المشت كة ميله: إن أا ن ذلك. التخطيط اسًقب ًبا. ت ميع التالايذ فوقب تت ون كج ا موعة ان أرمفة تالايذ تق ي
فاالاتفاظ مها اتى يتم لوا ان استخدااها وي اليوم التالي.

تحضي  الدرس
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المفضلة. سنغير هدف اللعبة وقاعدة واحدة للعبة. أواًل: لُنحدد أي لعبة ترغبون في تغييرها. تحدثوا 
إلى فريقكم وقرروا، أي لعبة ستقومون بتغييرها؟

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الف يق الختيار أي لفًة ليت: تغيي ها.
ا. التوجيه اسب الحاجة. تش يع التالايذ على  يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى التالايذ أثلاء عمله: افب

التف ي  وي األلفاب التي ال تحتاج إلى لواة لفب اا ل: تتوو  لديك لواات لفب.
3. يقول المعلم ما يلي: أنتم مستعدون اآلن لوضع خطة. أيها التالميذ، افتحوا كتاب التلميذ على 

صفحة "خطتنا". تابعوني بينما أقرأ اإلرشادات. تقول اإلرشادات:
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ضع خطة. كيف ستغير اللعبة؟

الحوظة للمفل:م السماح للتالايذ مإكمال التفحة مأوضج اا يم له: القيام مه. وي هذه الم الة ان الفام، قد 
يتم ن التالايذ ان كتامة ا فف الًداية، فإضاوة أي ا فف أخ ى إلكمال التوت الذي يسمفونه وي ال لمة. إذا 

ااتاج التالايذ إلى دع: إضاوي، يم لك ال تامة على قطفة ان الورق اتى ي تب التالايذ اا عليها.
يقول المعلم ما يلي: تبدأ الجملة األولى بـ: اللعبة التي سنلعبها هي: _____. لقد حددتم مع 

فريقكم أي لعبة ستقومون بتغييرها. اكتبوا اسم اللعبة التي ستلعبونها في السطر األول. يمكنكم كتابة 
الكلمات من قائمتنا الموجودة على السبورة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتامة أسماء األلفاب وي كتاب التلميذ.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، لنفكر في كيفية تغييرنا للعبة. يمكننا تغيير هدف اللعبة. على سبيل المثال، 

إن الهدف من بعض األلعاب هو عبور خط النهاية أواًل. يمكننا تغيير الهدف ليصبح عبور خط النهاية 
أخيًرا. من منكم يتذكر الكيفية التي غيرنا بها هدف لعبة كرة القدم على الطاولة؟

 يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.
يقول المعلم ما يلي: تحدثوا إلى مجموعتكم. ما هو هدف لعبتكم إًذا؟ كيف يمكنكم تغييره؟

ا لتغيي  الهدف. يقوم التالميذ بما يلي: التحدث افب
يقول المعلم ما يلي: هيا نشارك بعًضا من أفكارنا مع باقي التالميذ. سأكتب أفكاركم على السبورة.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة أو ار التالايذ وي مخطط على شكل حرف T، فتس يج هدف اللفًة المفضلة 
فالهدف ال ديد. تقدي: االقت اح مأن التغيي  وي مفض األايان ي ون إنشاء لفًة على ع س اا هي عليه اآلن. 
توجيه التالايذ محسب الحاجة. يضع وي اعتًاره ض فرة تحقيق أعلى استويات ان التف ي  اللاقد فاإلمداع 

إلكمال هذا المش فع. يلًغي أن يتم ن تالايذك ان توسيع عقوله: وي هذه الم الة، لذا تأكد ان تش يفه: على 
اجتهاده: فعمق تف ي ه:.

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األهداف ال ديدة لأللفاب.
يقول المعلم ما يلي: تبدو ألعابكم الجديدة رائعة! فلنتابع. تبدأ الجملة الثانية في كتاب التلميذ بـ: 

الهدف الجديد للعبة هو: ____. اكتبوا هدفكم الجديد على السطر.
يقوم المعلم بما يلي: ا اقًة تقدم التالايذ. تقدي: المساعدة وي اللغة فاله اء اسب الحاجة. إذا ااتاج 

. التالايذ إلى رس: هدف جديد، وقد ي ون تفديالب اقًوالب
يقوم التالميذ بما يلي: كتامة الهدف ال ديد وي كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: تقول آخر عبارة في كتاب التلميذ: القاعدة الجديدة هي: _____. ستغيرون 
قاعدة واحدة. دعوني أذكر لكم مثااًل. إحدى قواعد كرة القدم هي أن حراس المرمى فقط يمكنهم لمس 

كرة القدم بأيديهم. وقد تكون القاعدة الجديدة هي أال يستخدم أي شخص يده. كيف ستتغير اللعبة 
باستخدام هذه القاعدة الجديدة؟ ناقشوا هذا مع مجموعتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة كيفية تأثي  تغيي  قاعدة اا وي لفًة ك ة القدم.
يقول المعلم ما يلي: فّكروا في قواعد لعبتكم. كيف يمكنكم تغيير قاعدة واحدة فقط؟ لنستخدم وقت 

التفكير. للبدء، وبعدها تحدثوا إلى فريقكم.
 يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير؛ ث: الاقشة ذلك اع و يقه:.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ محسب الحاجة.
يقول المعلم ما يلي: لنشارك بعض تلك األفكار. سأكتب األفكار الجديدة على السبورة.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة األو ار على السًورة. اقت اح تغيي ات اسب الحاجة.
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ضع�خطة.�كيف�ستغير�اللعبة؟
خطتنا

1.�اللعبة�التي�سنلعبها�هي:�

2.�الهدف�الجديد�للعبة�هو:

3.�القاعدة�الجديدة�هي:
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يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.
يقول المعلم ما يلي: تحدثوا إلى فريقكم. ما القاعدة التي ستغيرونها؟

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع و يقه: لتغيي  هدف فااد.
ا. قد تطلب  الحوظة للمفل:م إذا فاجه التالايذ صفومة اا، واطلب ان الف ق التي لديها أو ار اتشامهة أن تفمج افب

ا ان الف ق أن تط ح الفديد ان األو ار للفمج اع هؤالء الذين يواجهون صفومات. يم لك ذك  اثال فااد  أيضب
ل ميع التالايذ، فل ن اافل أال تقلج ان إمداع التالايذ أف ا موعات التالايذ. التش يع على اإلمداع فالسماح 

للتالايذ ماستخ اج األو ار مأنفسه:.
يقول المعلم ما يلي: اكتبوا القاعدة التي ستغيرونها. ما القاعدة الجديدة؟

يقوم التالميذ بما يلي: كتامة القاعدة وي كتاب التلميذ.
4. يقول المعلم ما يلي: يسرني أن أرى ألعابكم. حان اآلن وقت التجهيز ليوم اللعب. اعملوا على أدواتكم 

ليوم اللعب الخاص بكم. ما بعض األدوات التي ستحتاجون إليها للعب لعبتكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: أو ار اثج أقالم التحديد، فلواات اللفب، فمطاقات ال ياضيات، فمطاقات 

ال لمات.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلى الم ان الذي توجد ويه المستلزاات. قد يتطوع التالايذ مإاضار 

لواات اللفب أف المستلزاات ان الملزل. إذا لزم األا ، وق: متووي  المزيد ان التسهيالت المدرفسة لهذا الفمج 
ان خالل ت ليف الم موعات مإنشاء قائمة ماألدفات المطلومة، فالاقشة المواد المطلوب استخدااها ان قًج كج 

ا موعة، فتختيص أداة فاادة )أف أكث ( ل ج تلميذ، فتخطيط تتمي: عن ط يق رسمه أفال.
يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع مجموعتكم. إذا انتهيتم من وضع اللعبة مًعا، يمكنكم بعدها التدرب 

على لعب لعبتكم. هل لديكم أي أسئلة؟
 يقوم التالميذ بما يلي: طلب توضيح األسئلة. الفمج وي و يق إلنشاء لفًة.

يقوم المعلم بما يلي: ا اقًة تقدم التالايذ. تذكي  التالايذ مالوقت المتًقي للفمج خالل هذا اليوم. إذا انتهى 
تالايذ قًج غي ه:، وش ع الم موعة على التدرب على لفب اللفًة مفد تلظيفه: للم ان. تقدي: التفليمات للتالايذ 

لمدى رغًتك وي تتليف األدفات التي ت: إنشاؤها فاالاتفاظ مها.
يقول المعلم ما يلي: لقد عملتم جميًعا باجتهاد اليوم. لُننظف المكان قبل انقضاء اليوم.

 يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الفتج.
5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: أرجوا أن تتحدثوا إلى فريقكم عن مدى مساعدتهم لكم وشكرهم.

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث إلى و قه: فش  ه:.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: اليوم هو آخر يوم في فصلنا "اللعب مع أصدقاء جدد". دعونا نبدأ اليوم باستخدام 
ا من التالميذ  عصّىّ األسماء. سأطلب من تلميذ واحد أن يكون التلميذ القائد اليوم. سيختار القائد أّيً

باستخدام عصّىّ األسماء.
يقوم المعلم بما يلي: سحب عصّىّ األسماء الختيار تلميذ إلدارة الحوار. الملاقشةم ااذا تفلمت: عن األلفاب؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األسئلة فاستخدام عصّىّ األسماء الختيار تالايذ لإلجامة.
يقوم المعلم بما يلي: ش   التلميذ القائد.

2. يقول المعلم ما يلي: أشعر بالحماسة الشديدة بينما تعرضون األلعاب الخاصة بكٍل منكم أمام بقية 
زمالئكم اليوم. ما الذي ينبغي علينا تذكره أثناء مشاركتنا أللعابنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار المهمة عن الف ض.
يقول المعلم ما يلي: لقد قدمنا العديد من العروض التقديمية بالفعل على مدار هذا العام. أعتقد 

أنكم تعرفون السلوك المتوقع. أحتاج إلى متطوع لتمثيل ما نتوقع أن نراه ونسمعه عند تقديم األلعاب 
الخاصة بنا.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ للحضور إلى اقداة الفتج. سيقوم التلميذ متمثيج السلوك اللموذجي 
ا لإلرشادات المقداة للتالايذ. مم  د انتهاء التالايذ ان ع ض السلوك، يت: دعوة تلميذ آخ  لتمثيج سلوك  فوقب

الحديث.
يقول المعلم ما يلي: سيعرض )اسم التلميذ( كيفية التحدث إلى المجموعة بوضوح. فلنساعده في تذكر 

السلوك الجيد في الحديث. قولوا السلوك وسيقوم )اسم التلميذ( بعرضه. على سبيل المثال، نحن 
نعرف أنه علينا الوقوف في وضٍع مستقيم.

 يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج الوقوف وي فضع استقي:.
يقول المعلم ما يلي: سيختار )اسم التلميذ( من سيعطيه اإلرشادات. سيمثل الجزء المتبقي منا 

السلوك النموذجي لباقي التالميذ. سيقوم )اسم التلميذ( بالنداء على تالميذ آخرين، واحًدا تلو اآلخر.
يقوم التالميذ بما يلي: السلوك اللموذجي، ي وفون أيديه:. يقوم التلميذ الذي يمثج السلوك اللموذجي 

ماللداء على التالايذ لتقدي: اإلرشادات.

يقوم المعلم بما يلي: إذا كان هلاك سلوك اتوقع ل: يت: توضيحه، واطلب ان جميع التالايذ تمثيج هذا 
السلوك. اا ص على التوجه مالش   إلى المتطوع.

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
االستفادة ان اهارات التحدث فاالستماع لمشاركة ألفاب ت:   

إنشاؤها.
فصف فتوضيح لفًة الشأة موضوح.  

هدف  
قواعد  
الف ض التقديمي  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  
األلفاب التي أنشأها التالايذ  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس الفاش 
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3. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى تمثيج المحتوى فالتفاصيج المتوقع ان التالايذ تضميلها علد اشاركة 
"ألفامه:". توضيح التفاصيج التي يلًغي على التالايذ إدراجها علد تقدي: لفًته: لزاالئه: وي الفتج.

يقول المعلم ما يلي: لقد تدربنا على كيفية التحدث بوضوح وبكل ثقة. يوجد أربعة تالميذ في كل 
مجوعة من مجموعاتنا. سيقوم كل تلميذ ببدء العرض التقديمي. سينطق اسم اللعبة ويشرح الهدف 

الجديد للعبة. وسيشرح التلميذ الثاني القاعدة الجديدة للعبة. وسيشرح التلميذ الثالث سبب اختياركم 
لتغيير هذه اللعبة. ثم يأتي دور التلميذ الرابع في قيادة اللعبة عندما يحين وقت اللعب.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة التوقفات التي تت: اشاركتها على السًورة اتى يتذك  التالايذ اا يلًغي عليه: 
وفله.

يقول المعلم ما يلي: من منكم يمكنه سرد اإلرشادات؟
 يقوم التالميذ بما يلي: س د اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: نحن نعرف اآلن توقعاتنا وتفاصيلنا التي ينبغي أن نستخدمها، فلنتدرب على 
تقديم لعبتنا مع فريقنا. تدربوا على العمل مًعا للتقديم. استخدموا قائمتنا لتذكر ما ينبغي عليكم 

القيام به.
يقوم التالميذ بما يلي: التدرب على ألفامه:.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج أثلاء تدرب التالايذ. توجيه التالايذ محسب الحاجة.
ا ا ة أخ ى مإست اتي ية رفع اليد. السماح مفت ة 10 دقائق للف ق ان أجج التدرب. مفد ذلك، اجمع التالايذ افب
4. يقول المعلم ما يلي: بما أنكم اآلن تدربتم مع زمالئكم، فقد حان الوقت لتجميع مجموعاتنا. اتبعوا 

تعليماتي أثناء تجميع مجموعتنا. سيعمل كل ثالث مجموعات مًعا. ستقوم كل مجموعة بالتقديم 
للمجموعتين األخرَيين. سنلعب األلعاب بعد أن يقوم كل فريق بالتقديم. من منكم يمكنه تكرار 

اإلرشادات؟
يقوم التالميذ بما يلي: ش ح اإلرشادات، مما وي ذلك االنتظار للفب اللفًة مفد أن تلتهي كج الف ق 

األخ ى ان التقدي:.
يقوم المعلم بما يلي: تفيين ا موعات وي أجزاء اختلفة ان الفتج. التأكد ان أن كج ا موعة تف ف أي 

. و يق سيقوم مالتقدي: أفالب
يقول المعلم ما يلي: تعرفون اآلن مجموعاتكم، فلنشارك ألعابنا. سأتجول في أرجاء الفصل حتى أتمكن 

من االستماع إليكم جميًعا. فلنبدأ.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األلفاب فاالستماع ماات ام.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج، فاالستماع إلى الف فض التقديمية، فتش يع التالايذ. اث 
الم موعات على التحدث موضوح فع ض األجزاء المختلفة ان اللفًة. الح الوقت ل ميع الم موعات للمشاركة. 

اواصلة لفب األلفاب اسًما يسمح الوقت.
يقول المعلم ما يلي: ما أروع يوم اللعب الذي قضيناه اليوم! لنعمل مًعا لتنظيف المكان. كل مجموعة، 

ضعوا ألعابكم جانًبا. اجلسوا بمجرد انتهائكم. أعرف أنكم مستعدون إلنهاء اليوم.
يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الم ان فال لوس وي المقاعد.

يقوم المعلم بما يلي: تووي  ا ان خاص مالتالايذ لوضع ألفامه:. يم ل : االاتفاظ ماأللفاب للفب مها وي يوم 
آخ .

5. يقول المعلم ما يلي: نحن اآلن مستعدون إلنهاء هذا الفصل. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 
"اللعب مع أصدقاء جدد".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح صفحة "اللفب اع أصدقاء جدد".
يقول المعلم ما يلي: تابعوني بينما أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: فّكر فيما تعلمته. أجب عن األسئلة. لّون عدد النجوم الذي ُيظهر مدى 
روعة عملك أنت وفريقك.

يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل: أثلاء ق اءة اإلرشادات.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ ان خالل ط ح كج سؤال أثلاء ا اجفته: للفتج. استخدام وقت 

االنتظار للسماح للتالايذ م تامة أف رس: اإلجامات.
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يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التفحة أثلاء ت افب المفل:.
6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: تعجبني طريقة استماعكم لحديث بعضكم البعض. أنا فخور بالعمل الذي 

أنجزتموه. أخبروا زميلكم المجاور عما تعلمتموه عن العمل ضمن مجموعة.
يقوم التالميذ بما يلي: الملاقشة اع الزميل المجاور.



رياض األطفال المستوى الثاني
محتوى متعدد التخصصات

كيف يفمج الفال:؟

الفصل الثالث: إلى السوق
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نظ ة عااة على الفتج

إلى السوق

يقارن التالايذ فُيفاضلون مين أنواع األسواق. ي تشف التالايذ اكتِشف
االختالوات مين ال غًة فالحاجة فيتحققون ان اتدر الملت ات.

3

يتفل: التالايذ عن اختلف أنواع األسواق فكيفية االستفداد تفلَّ:
ل الة تسوق. ُيطًق التالايذ وه: الفمالت اللقدية وي التسوق 

مإادى األسواق فتحديد الميزانية.

5

ا ان الملت ات للًيع وي السوق. وي اليوم شارك يتلع التالايذ نوعب
األخي ، يؤدي التالايذ دفر الزائ  إلادى األسواق فش اء 

الملت ات.

2

ال مط مالقضايا
القضايا الًيئيةم ي ب الحفاظ على استدااة األرض فميئتلا. ي ب عليلا اات ام الًيئة 

كم تمع.

قضايا الفولمةم تساعدنا الت لولوجيا كما أنها تشهد تطورات استم ة اع ا فر الوقت. فلديلا 
وي ات  ثقاوة خاصة ويما يتفلق مالماء.

ن الدرسالوصفالم ّوِ
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المهارات الحياتية التي تت: تغطيتها

إلى السوق
ًُفد الوصفال

التفكير الناقد:تفلَّ: لتف ف
التمييز مين أفجه التشامه فاالختالف.  

اإلبداع:
، فالقدرة على إعادة توجيه اسار التف ي     الم فنة وي امت ار ا موعة أو ار اتلوعة غي  اتوقفة عادةب

ا لتغي ات الموقف. فوقب
األصالة وي امت ار أو ار جديدة فو يدة.  

حل المشكالت:
تحديد المش لة.  

التعاون:تفلَّ: لتفمج
االلتزام مالقواعد الفااة للف يق.  
تًادل المفلواات.  

احترام التنوع:تفلَّ: لتتفايش اع اآلخ ين
اات ام آراء اآلخ ين.  

التعاطف:
اساعدة اآلخ ين.  

إدارة الذات:تفلَّ: لت ون
تحديد أهداف فاضحة.  
اسن إدارة الوقت.  

التواصل:
اسن االستماع.  
التفًي  عن الذات.  
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على ادار هذا الفتج، سيسفى التالايذ لتحقيق اؤش ات التفلّ: التاليةم

القراءة:
المهارات األساسية: مفهوم الطباعة

إظهار الفه: مال لمات الملطوقة، فالمقاطع، فالفالقات مين   
أصوات الح فف.

اف وة أن ال لمات الملطوقة يت: تمثيلها ملغة ا تومة تتًع   
القواعد.

المهارات األساسية: الوعي بالصوتيات
إظهار اف وة أساسية م ج ا ف فالتوت المقامج له.  
ق اءة اللتوص الموجهة إلى الق اء المًتدئين اع تف ف   

الغ ض ان اللص فوهمه.
تحديد الموضوع األساسي فإعادة س د التفاصيج األساسية   

لللص.

األصوات وتعرف الكلمات
ق اءة ال لمات الشائفة المت  رة.  

االستيعاب القرائي: األدب
استخدام التور التوضيحية وي إادى القتص لوصف   

شختياتها أف أااكلها أف أاداثها.
تحديد الشختيات، فاألااكن، فاألاداث ال ئيسة وي قتة.  
ط ح أسئلة تدفر اول ال لمات غي  المف فوة وي أي نص   

فاإلجامة علها.
المشاركة مففالية وي أنشطة الق اءة ال ماعية، اع الفه:   

فاف وة الغ ض ان األنشطة.
ق اءة فوه: نتوص أدمية ممستويات صفومة الاسًة للمستوى   

الثاني ل ياض األطفال وي ظج توو  التش يع فالدع:.

االستيعاب القرائي: النص الذي يحتوي على معلومات
ط ح أسئلة عن التفاصيج األساسية وي اللص.  
فصف الفالقة مين التور التوضيحية فاللص الذي تظه  ويه.  

اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
استخدام ال لمات فالفًارات الم تسًة ان خالل المحادثة،   

فالق اءة، فاالستماع إلى اللتوص المق فءة.

الكتابة:
المهارات األساسية

كتامة كلمات كثي ة الت  ار.  
ت تيب ال لمات لت وين جمج.  
ت وين جمج ان كلمتين أف ثالث.  

السرد
استخدام ال سواات، فاإلاالء، فال تامة لس د األاداث فالتفاعج   

اع اا ادث.
استدعاء افلواات ان الت ارب.  

العملية، واإلنتاج، والبحث
تقدي: ُجَمج كاالة شفهّيبا وي أنشطة لغوية اشت كة.  
إضاوة رسواات أف ع فض مت ية إلى األفصاف لتقدي:   

تفاصيج إضاوية.

االستماع والتحدث:
المهارات األساسية

استخدام المتطلحات فاإليماءات فتفًي ات الوجه فلغة ال سد   
الملاسًة للموقف.

المشاركة وي احادثات جماعية اع زاالء اختلفين للحديث اول   
اوضوعات فنتوص اع الزاالء فال ًار.

ط ح أسئلة إلزالة أي التًاس يتفلق مالموضوعات فاللتوص   
وي الاقشة.

إضاوة رسواات أف ع فض ا ئية أخ ى إلى األفصاف لتقدي:   
تفاصيج إضاوية.

التفًي  عن األو ار فالمشاع  موضوح.  

الطالقة
استخدام الضمائ  للمت ل: )أنا فنحن(، فضمي  المل ية )الياء   

وي كتامي، فنا وي كتًلا(، فضمائ  الغائب )هو، هي، ه:، أي 
شيء، أي شخص(.

استخدام األوفال للتفًي  عن زان الماضي فالمضارع   
فالمستقًج )اثجم ماألاس، اشيت إلى الملزل، فاليوم أاشي إلى 

ا سأاشي إلى الملزل(. الملزل، فغدب
ا للمهمة فالموقف.   ت وين جمج كاالة علداا ي ون ذلك االئمب

الرياضيات:
العّد وعدد عناصر المجموعة

تحديد عدد األشياء وي الم موعات المألووة دفن الفّد )على   
سًيج المثال، عدد اللقاط على أاد أفجه ا   الل د، األعداد 

الم تومة على فرق اللفب(.
استخدام األرقام الت تيًية )اثجم األفل، الثاني، الثالث( لوصف   

األشياء اتى 10 )الفاش (.

العمليات الحسابية والتفكير الجبري
تمثيج ال مع فالط ح ماستخدام األشياء، أف األصامع، أف   

التور الفقلية، أف ال سواات، أف األصوات، أف المواقف 
التمثيلية، أف التفًي ات اللفظية، أف التفًي ات، أف المفادالت.

ال مع فالط ح ضمن 20 ماستخدام إست اتي يات اثج  
استخدام األشياء أف ال سواات لتمثيج اسألة  
تحليج األعداد إلى أزفاج مأكث  ان ط يقة )اثج   

2+3=5 ف1+4=5(
إي اد الفدد الذي ي ّون عش ة علد إضاوته إلى أي   

عدد ان 1 إلى ٩

القياس
تمييز وئات الفمالت المالية المختلفة، مما وي ذلك وئة جليه   

ا. فااد، فخمسة جليهات، فعش ة جليهات، فعش ين جليهب

الهندسة
فصف األشياء الموجودة وي الًيئة ماستخدام أسماء األش ال.  

اؤش ات التفلّ:
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العلوم:
المهارات والعمليات

ط ح أسئلة عن الفال: المحيط مه:.  
إي اد إجامات لًفض أسئلته: ان خالل إج اء االاظات دقيقة،   

ماستخدام الحواس الخمس فت  مة أشياء جديدة.
تتمي: فإعداد أشياء ماستخدام أدفات مسيطة فا موعة اتلوعة   

ان المواد المستخداة.

األرض والفضاء
فصف أهمية المياه اللظيفة.  
تقّتي األشياء الموجودة وي الًيئة.  

التصميم الهندسي والتشغيل
وه: ختائص الت لولوجيا فهدوها.  
وه: التتمي: الهلدسي.  
تلمية القدرات الخاصة متلفيذ التتمي: الهلدسي.  
تطوي  القدرات الخاصة متقيي: تأثي  الملت ات فاألنظمة.  

الدراسات االجتماعية:
علم االقتصاد والتاريخ

توضيح الف ق مين رغًاتلا فااتياجاتلا.  
تحديد أنواع اختلفة ان الملت ات.  
تمثيج أدفار ميع فش اء الملت ات.  
فصف ا ااج تتليع الملت ات )اثج، الخًز(.  
تف ف المواد المستخداة وي تتليع مفض الملت ات )اثج،   

زراعة القمح لتلع الخًز، فاستخدام القطن لتلاعة المالمس(.
توضيح الفالقة مين الملت ات فأااكن الحتول عليها/ميفها.  
تحديد الموارد المستخداة لتلاعة الملت ات.  
فصف كيفية الحتول على الملت ات.  
فصف الخيارات االقتتادية التي يقوم مها اللاس إلرضاء   

رغًاته: فااجاته:.
فصف أنواع األسواق وي الم تمع.  

الفنون:
التصميم

التكنولوجيا والتصميم
تلوين صور ألشياء ان الًيئة المحيطة ماستخدام م ااج رس:.  
إنشاء ع فض تقديمية ثلائية األمفاد ألشياء ثالثية األمفاد   

ماستخدام الخطوط فاألش ال الهلدسية.

النحت
تطوير الخيال

امت ار أعمال ولية ان الخيال الذاتي.  

الفنون التطبيقية واألعمال اليدوية
استخدام مواد من البيئة المحيطة

إنتاج أعمال ولية و يدة ماستخدام اواد ان الًيئة المحيطة.  

الموسيقى:
العزف على اآلالت الموسيقية

العزف على اآلالت الموسيقية البسيطة
الفزف على اآلالت الموسيقية المتوو ة وي المدرسة.  

الغناء
غناء أغاٍن ذات مغزى

غلاء اللشيد الوطلي فأغاٍن ا تًطة مالمحور.  

توضيح السلوكيات المناسبة من خالل األعمال الموسيقية
المشاركة وي الغلاء ال ماعي.  
اات ام أداء اآلخ ين وي الغلاء.  
تلمية الثقة ماللفس ان خالل الفزف على اآلالت الموسيقية  

اإلعالم التربوي:
الصحافة

اكتساب مهارات صحفية جديدة
استخدام افاتيح األلغاز لحج األلغاز الم تًطة مها.  

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
إدارة الموارد الشخصية واألسرية وترشيد االستهالك

الموارد الخاصة باألفراد واألسر
تف ف اوارد الف د فاألس ة )اثج الماء، فالطفام، فالوقت(.  

أهمية إدارة موارد الفرد واألسرة
السفي الدخار األاوال.  
تف ف األدفات فاألجهزة الملزلية.  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
استخدام فسائج الت لولوجيا ال قمية )اثج جهاز ال مًيوت (   

مط يقة الاسًة للمساعدة وي التفلُّ:.
استخدام ا موعة اتلوعة ان األدفات ال قمية إلنتاج فنش    

أعمال كتامية فولية اع فجود التوجيه فالدع: )اثج م ااج ال س:(.
توضيح ادى تأثي  الت لولوجيا ال قمية وي ط يقة افيشة الًش    

فعمله: فلفًه:.
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أهداف التفل:الدرس

اكتِشف: سوف يقوم التالميذ بما يلي:1
ق اءة قتة لتقدي: الفتج فالموضوع.  
اقارنة األسواق ان جميع أنحاء الفال:.  
القيام مالتوقفات اول الغ ض ان األشياء وي صورة اا.  

اكتِشف: سوف يقوم التالميذ بما يلي:2
تف ف األشياء فاألدفات وي الملزل.  
التف قة مين ال غًة فالحاجة.  

اكتِشف: سوف يقوم التالميذ بما يلي:3
توضيح دفرة اياة التج الخًز.  
استخدام األرقام الت تيًية ل مط ا موعة ان األاداث.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:4
تف ف اتادر المياه اللظيفة.  
توضيح أهمية المياه اللظيفة.  
ذك  ط ق الحفاظ على نظاوة اتادر الماء.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:5
تف ف األنواع المختلفة ان المتاج  فالملت ات التي تًيفها.  
غلاء أغلية ا تًطة مالمحور فالفزف على اآلالت الموسيقية.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:6
ذك  الملت ات لش ائها ان السوق.  
اتخاذ الق ارات اول اا ي ب ش اؤه.  
اقارنة األسفار فالسفي الدخار األاوال.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:7
اختيار الملت ات لش ائها للمدرسة.  
اتخاذ الق ارات اع فضع الميزانية وي االعتًار.  
استخدام ال مع فالط ح لتحديد المًالغ المالية.  
التدريب على تًادل األاوال لش اء الملت ات.  

تعلم: سوف يقوم التالميذ بما يلي:8
ا اجفة فاستخدام اًالغ الفملة المختلفة مال ليه المت ي.  
التدريب على تًادل األاوال لش اء الملت ات.  
اتخاذ الق ارات اع فضع الميزانية وي االعتًار.  
استخدام ال مع فالط ح لتحديد المًالغ المالية.  

شارك: سوف يقوم التالميذ بما يلي:٩
الفمج كف يق إلنشاء الوتة لًيع الملت ات.  
ا لًيفه وي السوق.   يتلع التالايذ الت ب
توضيح الغ ض ان استخدام الملتج.  
تحديد ت لفة الملتج.  

شارك: سوف يقوم التالميذ بما يلي:10
تمثيج األدفار وي السوق كًائفين.  
تحديد ت لفة الملت ات التي سُتًاع.  
تمثيج األدفار كفميج فاتخاذ الق ارات عما سيشت فنه.  

الخ يطة الزالية للتدريس الفتج الثالث
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املواد املستخداة
صمغ أف ش يط الصقأقالم تلوينأقالم رصاصكتاب التلميذ

اجملالت أف التحف أف ال تالوجاتاقصطًاشي  أف أقالم حتديدسًورة أف فرق كًي  احل :

ولفج أف مذفر صغي ةت مة أف راجصلدفق أف غطاء )فرق أف مالستيك(خًز )قطفة صغي ة ل ج ا موعة أف تلميذ(

ا موعات لفب ألفراق نقدية ااءزجاجة أف فعاء لل يقطع فرقية صغي ة أف مالستي ية )الونة(
اقيقة أف اوت اضية

طالءقطفة كًي ة ان الورق
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم الفصل الثالث في "كيف يعمل العالم". لقد تعلمنا كيف يعمل 

مجتمعنا. لقد تعلمنا كيف تتحرك األشياء وكيف نلعب األلعاب. لقد تعلمنا الكثير. فلنتشارك سريًعا ما 
تتذكرونه. من يريد البدء في المشاركة العشوائية?

ا آخ   يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ للًدء. مفد اشاركة التلميذ األفل، يختار هذا التلميذ تلميذب
للمشاركة فيواصلون على هذا اللمط.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة العشوائية لمشاركة شيء اما تفلموه وي الفتج السامق.
يقوم المعلم بما يلي: اواصلة الفملية اع قيادة التالايذ للملاقشة. اساعدة التالايذ اسب الحاجة مإعطائه: 

افاتيح األلغاز. إنهاء المشاركة العشوائية مم  د تذك  التالايذ للت ارب ال اوية ان كال الفتلين.
2. يقوم المعلم بما يلي: تف يف الفتج ال ديد "إلى السوق،" مق اءة قتة قتي ة عن سارة.

يقول المعلم ما يلي: تذكرتم الكثير. هل تذكرون صديقتنا سارة في القصة؟ كانت سارة تشعر بالقلق 
بسبب االنتقال إلى المدينة. كانت سارة تتعرف مدينتها الجديدة. كانت سارة تفكر في التسوق.

هل انتقل أي شخص في فصلنا لإلقامة في منزل مختلف؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد انتقلتم لإلقامة 
في منزل جديد.

 يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي.
يقول المعلم ما يلي: أبقوا أيديكم مرفوعة إذا كنتم تودون إبالغنا عن أحد التفاصيل التي تتذكرونها عن 

االنتقال إلى المنازل.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت ارب االنتقال إلى الملازل.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالايذ للمشاركة. إذا ل: يتذك  التالايذ وي الفتج قيااه: ماالنتقال وي الزل 
جديد، يسأل المفل: عن كيفية شفوره: وي الزل جديد؟ هج سيشف فن اثج سارة؟ توزيع كتب التالايذ، أثلاء 

اشاركة التالايذ.
3. يقول المعلم ما يلي: أتساءل عن شعور سارة عن االنتقال إلى منزل جديد. هيا ننتقل إلى صفحة 

"سارة تذهب إلى السوق".
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلى التفحة التحيحة وي كتاب التلميذ. ا اجفة اإلرشادات الموجودة 

وي التفحة.
يقول المعلم ما يلي: قبل قراءة القصة، في رأيكم ما الذي ينبغي أن نفعله؟

37

WHO AM I?
CHAPTER 1

WHO AM I?
CHAPTER 1

WHO AM I?
CHAPTER 1

اقرأ�القصة.�
سارة تذهب إلى السوق

سارة�لديها�منزل�جديد.�
تشعر�سارة�بالحماس.�

تتساءل�سارة:�
ماذا�ستحتاج؟

ما�الذي�نضعه�في�غرفة�النوم؟�
ما�الذي�نضعه�في�المطبخ؟�
ما�الذي�نضعه�في�الحمام؟�

نظ ة عااة الدرس األفل
المواد المستخداة

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

سوف يقوم التالايذ مما يليم
ق اءة قتة لتقدي: الفتج فالموضوع.  
اقارنة األسواق ان جميع أنحاء الفال:.  
القيام مالتوقفات اول الغ ض ان األشياء وي صورة اا.  

السوق  
الملت ات  
المطًخ  
غ وة اللوم  
الحمام  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  

المف دات األساسيةنواتج التفل:
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اكتِشف )٩0 دقيقة(

يقوم التالميذ بما يلي: اقت اح اللظ  إلى التورة أفالب للحتول على و  ة القتة.
يقوم المعلم بما يلي: إذا لزم األا ، وق: متوجيه التالايذ إلى التف ي  ماللظ  وي التورة أفالب عن ط يق 

اإلشارة إلى التورة األفلى وي التفحة.
يقول المعلم ما يلي: لننظر إلى الصورة. الصورة هي لسارة. ما التفاصيل التي ترونها في الصورة؟ 

التفتوا إلى الزميل المجاور وشاركوه ما الحظتموه.
يقوم التالميذ بما يلي: االاظة التورة، ث: االلتفات إلى الزايج الم افر لوصف التور.

يقول المعلم ما يلي: عنوان القصة "تذهب سارة إلى السوق". كيف تتوقعون أن يكون شعور سارة في هذه 
القصة؟ التفتوا إلى الزميل المجاور وقدموا التوقعات.

يقوم التالميذ بما يلي: التفتوا إلى الزايج الم افر فتوقفوا األا .
يقول المعلم ما يلي: دعونا نشارك توقعاتكم قبل أن نقرأ. ارفعوا أيديكم لتقديم توقعاتكم كيف تشعر 

سارة في رأيكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فتقدي: التوقفات.

يقول المعلم ما يلي: ما مفاتيح األلغاز الموجودة في الصورة التي تخبركم بما تشعر به سارة؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فتقدي: التوقفات.

يقوم المعلم بما يلي: تش يع األطفال على رمط التفاصيج مالتور للحتول على الدليج الذي يدع: الف  ة، 
أثلاء ع ض التالايذ ألو اره:.

4. يقول المعلم ما يلي: تبدو توقعات مثيرة. واآلن، لنكتشف ماذا يحدث في القصة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقرأ القصة.

ًبا، تت: ق اءة القتة  م ق اءة القتة فالتالايذ يستمفون. ث:، إذا كان هذا الاس يقوم المعلم بما يلي: أفالب
اع التالايذ.

الحوظة للمفل:م وي هذه الم الة ان الفام، ي ب أن يتذك  التالايذ مفض ال لمات كثي ة الت  ار، فل ن قد ال 
ا لما  ي ون جميع التالايذ استفدين للق اءة متوٍت عاٍل. وي هذه الحالة، ق: متفديج هذا ال زء ان الدرس فوقب

يتلاسب اع ااتياجات تالايذك. ق: متوضيح ملية ال ملة فافاني المف دات األساسية.
يقول المعلم ما يلي: سأقرأ القصة أواًل. أرجو اإلشارة إلى الكلمات في صفحتكم بينما أقرأ. استخدموا 

إصبعكم السبابة لإلشارة إلى الكلمة األولى. تابعوا معي بينما أقرأ عليكم.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: سارة لديها منزل جديد. تشعر سارة بالحماس. تتساءل سارة: ماذا 

ستحتاج؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات خالل ق اءتها.

يقول المعلم ما يلي: فلنتوقف هناك ونقرأ تلك السطور مرة أخرى، مًعا هذه المرة.
يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة أفل أرمفة أسط  ان القتة متوت عاٍل اع المفل:.

يقول المعلم ما يلي: في القصة، سارة لديها منزل جديد. ماذا كان شعور سارة بطلة القصة؟ التفتوا إلى 
الزميل المجاور. اشرحوا شعور سارة.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور فالاقشة اإلجامات. يلًغي أن يقول التالايذ إنها 
اتحمسة.

يقول المعلم ما يلي: لماذا تعتقدون أن سارة كانت تشعر بالحماس في هذه القصة؟ التفتوا إلى الزمالء 
المجاورين وأوضحوا إجاباتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع الزايج الم افر عن سًب شفور سارة مالحماس.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّى األسماء لدعوة ثالثة أف أرمفة تالايذ لمشاركة سًب اعتقاده: أن سارة 

اتحمسة.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره: اع التف علداا ُيطلب اله:.

يقول المعلم ما يلي: ستساعد سارة أسرتها في تزيين منزلهم الجديد. هيا نواصل قراءة القصة. سأكرر 
السطر األخير الذي قرأناه، ثم أقرأ الثالثة سطور األخيرة. استعدوا للقراءة معي بعد قراءتكم للسطور 
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مرة واحدة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تتساءل سارة: ماذا ستحتاج؟ ما الذي نضعه في غرفة النوم؟ ما الذي 

نضعه في المطبخ؟ ما الذي نضعه في الحمام؟
يقول المعلم ما يلي: فلنقرأ تلك السطور مرة أخرى، مًعا هذه المرة.
يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة الثالثة سطور األخي ة اع المفل:.

يقول المعلم ما يلي: سارة انتقلت إلى منزل جديد. إنها متحمسة لمساعدة أسرتها في تجهيز وتزيين 
المنزل. وتتساءل أين يمكنها الحصول على جميع األشياء التي ترغب فيها أسرتها وتحتاجها. في 

اعتقادكم أين ستجد أسرتها ما تحتاجه لمنزلهم الجديد؟ ليخبر كل منكم زميله المجاور عن أفكاره.
يقوم التالميذ بما يلي: الحديث اع الزايج الم افر عن الم ان الذي يم ن ألس ة سارة الحتول على 

اا تحتاجه اله.
يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى إجامات التالايذ. هج يتذك فن المتاج  أف أو اد األس ة فال ي ان؟ اا نوع 

المتاج  التي يقت اونها؟ هج أو اره: ام لة؟ المساعدة وي المقت اات علد الحاجة.
يقول المعلم ما يلي: سمعت بعض األفكار الجيدة في مناقشاتكم. أحياًنا نحصل على هدايا. أحياًنا 
نصنع األشياء. سمعت قول بعضكم إن سارة يمكنها الذهاب إلى السوق. يشتري الناس المنتجات من 

السوق. في مشروع هذا الفصل، سنفترض ذهابنا إلى السوق لبيع شيء ما قمنا بتصنيعه. أواًل: نحتاج 
إلى معرفة المزيد عن األسواق.

5. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى نشاط استفساري ايث يلظ  التالايذ إلى صور اختلفة لألسواق وي 
أرجاء المديلة. توجيه التالايذ إلى اللظ  وي صفحة األسواق اول الفال:.

يقول المعلم ما يلي: أواًل: فلننظر إلى صور األسواق حول العالم. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 
"األسواق حول العالم".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.
يقوم المعلم بما يلي: التأكد ان أن جميع التالايذ قد فجدفا التفحة التحيحة. ا اجفة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: سأقرأ اإلرشادات. قوموا بمتابعتي. ضعوا أصابعكم على الكلمة األولى.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: انظر إلى صور األسواق. كيف تتشابه األسواق؟ كيف تختلف األسواق؟

يقول المعلم ما يلي: فلنستخدم وقت التفكير قبل العمل مًعا. أواًل: انظروا إلى كيفية تشابه 
األسواق. تذكروا التفكير في صمت.

يقوم المعلم بما يلي: أثلاء تف ي  التالايذ، يقوم م س: مخطط على شكل حرف "T" على السًورة. كتامة 
"اتشامه" على أاد ال وانب، فوي ال انب اآلخ  كتامة "اختلف".

يقول المعلم ما يلي: اآلن اعملوا مع الزميل المجاور. أواًل: انظروا إلى كيفية تشابه كل سوق من 
األسواق. أشيروا إلى األجزاء المتشابهة في الصور. وضحوا مدى تشابه الصور.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الزاالء لتحديد الملت ات المتشامهة وي صور األسواق.
يقول المعلم ما يلي: فلنناقش أوجه التشابه. ماذا الحظتم؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة تودون 

مشاركتها.
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فع ض المالاظات اول أفجه التشامه.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة إجامات التالايذ على السًورة أسفج "المتشامه". علد الحاجة، يقوم ممطالًة 
التالايذ مأسئلة، اثجم هج توجد الت ات للش اء وي كلتا السوقين؟ ااذا الاظت: وي األلوان؟

يقول المعلم ما يلي: اآلن، لننظر مرة أخرى إلى الصور. هذه المرة، ابحثوا عن أوجه االختالف بين 
األسواق. أشيروا إلى الشيء الفريد وانطقوه للزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الزاالء لتحديد أفجه االختالف مين صور األسواق.
يقول المعلم ما يلي: فلنناقش أوجه االختالف. ما الذي الحظتم أنه كان مختلًفا؟ ارفعوا أيديكم إذا كان 

لديكم شيء مختلف تودون مشاركته.
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فع ض المالاظات اول أفجه االختالف.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة إجامات التالايذ على السًورة أسفج "أفجه االختالف". علد الحاجة، يقوم ممطالًة 
التالايذ مأسئلة، اثجم اا الذي ُيًاع وي كج سوق؟ هج كج األسواق مالخارج؟
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األسواق حول العالم
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6. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى توقع التالايذ لما هو اوجود وي كج صورة فيم ن استخدااه وي الزل 
سارة.

يقول المعلم ما يلي: لننظر ما إذا كان بإمكاننا مساعدة صديقتنا سارة. ذكرت سارة ثالث غرف في 
منزلها. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون ما الغرف التي ذكرتها سارة.

ا اطالًة التالايذ مال جوع إلى صفحة "تذهب سارة إلى السوق" للًحث عن ال لمات. الحوظة للمفل:م يم لك أيضب
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فذك  غ وة اللوم فالمطًخ فالحمام.

يقول المعلم ما يلي: لننظر إلى الصورة األولى. ما المنتجات التي ترون أنها يمكن أن تساعد سارة؟ هل 
يمكن أن تستخدم سارة أحد المنتجات من صورة السوق في مطبخها أو غرفة نومها أو حمامها؟ ماذا 

يمكنها أن تستخدم للقيام بذلك؟ واآلن، ناقشوا أفكاركم مع الزميل المجاور. بعد ذلك سأستخدم عصّىّ 
األسماء الختيار أحد التالميذ لإلجابة عن السؤال. إذا ناديت على اسمك، فانظر إلى الصورة األولى. 

أخبرني بأحد المنتجات المعروضة للبيع ويمكنها مساعدة سارة.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة األو ار اع أاد الزاالء، ث: اإلجامة وي االة اللداء عليه:.

يقوم المعلم بما يلي: ت  ار هذه الفملية ماستخدام عصّى األسماء الختيار تلميذ لتحديد التج ان صورة ث: 
ا ان الم ات  جفج التالايذ يلاقشون أين يم ن لسارة استخدام الملتج اع الزميل المجاور. ت  ار اللمط عددب

ل ج صورة إذا كان لديك الوقت ال اوي.
يقول المعلم ما يلي: عليكم عمل مالحظات جيدة عن األسواق.

7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: كان هذا اليوم األول لفصلنا الجديد "إلى السوق." أشكركم على مجهودكم الرائع. 
لنجعل أحد التالميذ يحضر لقيادتنا خالل التأمل الختامي اليوم. سوف أنادي على اسم باستخدام 

عصّىّ األسماء. سيكون هذا التلميذ هو التلميذ القائد.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد ماستخدام عصى األسماء. اطالًة التلميذ مط ح سؤال على ماقي 

التالايذ " اا الشيء الذي قمت: متفلمه اليوم؟". ث: اختيار اثلين أف ثالثة تالايذ لإلجامة عن السؤال.
يقوم التالميذ بما يلي: يسأل القائد "اا الشيء الذي قمت: متفلمه اليوم؟". روع التالايذ اآلخ ين 

أليديه: لمشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: مم  د تقدي: األو ار ال ئيسة لهذا اليوم، يقوم المفل: مش   التلميذ القائد على اساعدته 

وي إنهاء الدرس.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك إلدارة الفصل اليوم. واآلن فلنختتم الدرس بااللتفات إلى الزميل 

المجاور. أخبروا الزميل المجاور شيئا واحدا ساعدكم على تعلمه اليوم. تأكد من شكر كل منكم زميله 
على المساعدة في التعّلم.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين، فاشاركة األنشطة التي تفلموها، فالتفًي  عن 
االاتلان.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: باألمس تعرفنا على منزل سارة الجديد وأنواع األسواق المختلفة. فلنقم بمشاركة 

سريعة لنعرف ما نتذكره من القصة. من يريد قيادة المشاركة العشوائية اليوم؟
يقوم التالميذ بما يلي: إدارة اوار عن ا اجفة لقتة سارة.

يقوم المعلم بما يلي: مدء نشاط المشاركة العشوائية اع التالايذ. اساعدة التالايذ اسب الحاجة مإعطائه: 
افاتيح األلغاز. السماح ألرمفة أف خمسة تالايذ ممشاركة اا يتذك فنه.

2. الحوظة للمفل:م وي نهاية الدرس السامق، مدأ التالايذ متوقع الملت ات التي تلتمي إلى ثالث غ ف وي الملزل. 
وي اللشاط التالي، ي تشف التالايذ الملت ات التي يم ن أن ت ون وي المطًخ فغ وة اللوم فالحمام ماللظ  إلى 
ت ارمه: الشختية. و   وي كيفية دع: التالايذ الذين قد ال ي ون لديه: الزل تقليدي أف ثامت متش يفه: على 

اإلجامة ان خالل ت ارمه: السامقة أف متخيج الملزل المستقًلي.
يقول المعلم ما يلي: تذكرتم العديد من األشياء عن سارة. تحتاج سارة إلى الحصول على أشياء لمنزلها 

الجديد. يجب عليها ملء المطبخ وغرفة النوم والحمام. فلنساعدها. فلنفكر أواًل في منازلنا. افتحوا 
صفحة "رسم منزلي" في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.
يقول المعلم ما يلي: سأقرأ اإلرشادات. قوموا بمتابعتي. ضعوا أصابعكم على الكلمة األولى.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: هذا منزل. يتكون المنزل من ثالث غرف: المطبخ، والحمام، وغرفة 
النوم. ارسم األشياء التي توجد في كل غرفة.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة "المطًخ"، ف"غ وة اللوم"، ف"الحمام" على السًورة.
يقول المعلم ما يلي: فلنبدأ بالمطبخ. قبل أن نرسم، سوف نتبادل األفكار عن المنتجات المختلفة التي 

نراها في المطابخ. أغلقوا أعينكم وتخيلوا أنكم واقفون في مطبخ منزلكم. فكروا بهدوء مع أنفسكم. 
ماذا ترون؟

يقوم التالميذ بما يلي: يغلقون أعيله: فيتخيلون اطًخ الزله:.

المطبخغرفة النومالحمام
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رسم منزلي
هذا�منزل.�يتكون�المنزل�من�ثالث�غرف:�المطبخ،�والحمام،�وغرفة�النوم.�

ارسم�األشياء�التي�توجد�في�كل�غرفة.

نظ ة عااة الدرس الثاني
المواد المستخداة

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تف ف األشياء فاألدفات وي الملزل.  
التف قة مين ال غًة فالحاجة.  

ا ان ثالثة الت ات. ستمثج الثالثة الت ات "هدية الت ايب" التي  ا مسيطب وي هذا الدرس، سيلِشئ التالايذ التقب
يحض ها شخص إلى جاره الذي انتقج لإلقااة م واره:. قًج هذا الدرس، اجمفوا الم الت فالتحف فال تالوجات 

التي تحتوي على صور لألشياء المف فضة للًيع.

ال غًات  
االاتياجات  
الًقاء  
هدية الت ايب  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
اقص  
صمغ أف ش يط الصق  
كتاب التلميذ  
الم الت، أف التحف، أف ال تالوجات   

التي تحتوي على صور لملت ات للًيع

نواتج التفل:

تحضي  الدرس

المف دات األساسية
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اكتِشف )٩0 دقيقة(

يقوم المعلم بما يلي: تختيص وقت التفكير قًج إعطاء اإلرشادات التالية.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، التفتوا إلى الزميل المجاور. ما األشياء الثالثة التي ترونها عندما تقفون 

في مطبخكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزايج الم افر فذك  ثالثة أشياء.

الحوظة للمفل:م اجفج التالايذ يدفنون عدد الملت ات الذين ذك فها على أصامفه: أثلاء اشاركته:، إذا كان ذلك 
ا. افيدب

يقول المعلم ما يلي: فلنسمع أفكاركم أمام باقي التالميذ. سأكتب أفكاركم على السبورة. هل يمكن 
لمتطوع أن يقود هذه المناقشة لنا؟

 يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لقيادة الملاقشة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ل: يقد التالايذ وي الفتج ان قًج. توجيه التلميذ القائد ماختيار اآلخ ين 

ا على التلميذ القائد ماستخدام عصّى األسماء. الذين ل: يتحدثوا قط. يم لك الحتول أيضب
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فط ح األو ار. يختار التلميذ القائد التالايذ لإلجامة.

ي ال لمات متوٍت عاٍل أثلاء كتامته:  يقوم المعلم بما يلي: تس يج إجامات التالايذ تحت كلمة "المطًخ". تهّ ِ
ا. إتااة الفديد ان األو ار كلما كان ذلك  ي فق اءة كج كلمة افب لدع: ق اءة فكتامة التلميذ. ثّ: توجيه التالايذ لتهّ ِ

افقوالب لدع: خيارات التالايذ إلكمال نشاط ال س:. إذا ك ر التالايذ أاد الملت ات، وق: ماإلشارة إلى ال لمة 
على السًورة، فق اءتها، فذك  أنها اوجودة مالففج.

الحوظة للمفل:م إلطالة الدرس، و   وي اكتشاف الفئات التي تتلاسب افها الملت ات، اثجم األثاث، فاألشياء 
التي نأكلها، فاألشياء التي نستخداها إلعداد الطفام، فاألشياء التي نستخداها لتقدي: الطفام. يم ن أن ت ون 

هذه اإلطالة الاقشة غي  رسمية مدالب ان شيئبا تس له.
يقول المعلم ما يلي: لقد تبادلتم األفكار إلعداد قائمة رائعة. واآلن، ارسموا ثالثة منتجات على األقل 

من هذه المنتجات في المساحة المكتوب عليها "المطبخ" في كتاب التلميذ.
 يقوم التالميذ بما يلي: رس: الملت ات الموجودة وي المطًخ.

يقوم المعلم بما يلي: الت ّول وي أنحاء الفتج فاساعدة التالايذ اسب الحاجة. سؤال التالايذ عن األشياء 
التي ي سمونها. فمإكمال التالايذ التور، قد ي يدفن تلوين التور كذلك.

يقول المعلم ما يلي: الغرفة التالية في المنزل هي غرفة النوم. قبل أن نرسم، فلنغلق أعيننا ولنتخيل 
غرفة النوم في المنزل ونتبادل األفكار فيما نراه.

يقوم المعلم بما يلي: ت  ار الفملية لغ وة اللوم فالحمامم
يغلق التالايذ أعيله: ليتخيلوا الغ وة.  
اشاركة األطفال لثالثة الت ات اع الزميل المجاور.  
اختيار تلميذ لقيادة التالايذ وي الفتج وي اشاركة األو ار ميلما يقوم المفل: متس يج اإلجامات على   

المخطط.
اختيار التالايذ لما ال يقج عن ثالثة الت ات لي سموها.  

يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع باكتشاف ما يوجد في غرف المنزل. هذا العمل سيكون مفيًدا 
ا من 5  ا لسارة. فلنتشارك ما رسمناه. حان وقت المصافحة، والمشاركة، والتصفيق مًعا. سأعد تنازلّيً جّدً

أثناء تجولكم الختيار أحد الزمالء. هل أنتم مستعدون؟ تأكدوا أنكم لديكم كتاب التلميذ في أيديكم. 5، 
.1 ،2 ،3 ،4

 يقوم التالميذ بما يلي: الت ول الختيار أاد الزاالء وي الفتج.
يقول المعلم ما يلي: صافحوا أقرب زميل إليكم. ثّم اعرضوا منازلكم لزميلكم الجديد. أشيروا إلى كل 

عنصر في الغرف وانطقوا اسمه.
 يقوم التالميذ بما يلي: المتاوحة ثّ: اشاركة رسوااته: اع زاالئه:.

يقول المعلم ما يلي: عندما تنتهون من المشاركة، صافحوا زمالَءكم واختاروا زمياًل جديًدا للمشاركة 
معه.

يقوم المعلم بما يلي: تلظي: المصافحة، والمشاركة، والتصفيق مًعا ل ولتين أف ثالث جوالت، ثّ: إرشاد 
التالايذ للفودة إلى اقاعده: ماستخدام إشارة االنتباه، أف الجرس، أف عد تنازلي آخر.

3. يقول المعلم ما يلي: لقد ساعدتم سارة في إنشاء قائمة رائعة بما تحتاجه لمنزلها الجديد. واآلن، 
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لنذكر قوائم المنتجات. عندما نشتري المنتجات لمنزلنا، يمكننا تصنيف المنتجات إلى أشياء نحتاجها 
وأشياء نرغب فيها. فلنكتشف المزيد عن هاتين الكلمتين. في وقٍت سابق من هذا العام، تعلمنا أن 

الحاجة هي شيء يساعدنا من أجل البقاء.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "الحاجة" على السًورة.

يقول المعلم ما يلي: كرروا الكلمة معي "الحاجة."
 يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار "الحاجة".

يقول المعلم ما يلي: نعرف أن البشر يحتاجون إلى الطعام، والماء، والملبس، والمسكن من أجل العيش. 
فلنكتشف أين توجد األشياء التي نحتاجها في منازلنا. فكروا فيما لديكم في مطبخ منزلكم. من أين 

نحصل على الطعام أو الشراب في مطابخنا؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار عن ا ان فجود الطفام فالش اب وي المطًخ.

يقول المعلم ما يلي: هل رسمتم أماكن الحصول على الطعام والشراب؟ إذا لم يكن األمر كذلك، 
فأضيفوها إلى رسوماتكم اآلن. إذا كنتم قد رسمتموها بالفعل، فساعدوا الزمالء بجواركم.

 يقوم التالميذ بما يلي: إضاوة اتادر الطفام فالش اب إلى ال سواات.
ا من األشياء التي ال يمكننا  ا. لدينا القليل جّدً يقول المعلم ما يلي: البشر لديهم حاجات قليلة جّدً

العيش بدونها. معظم ما لدينا في منازلنا رغبات. فلنكتشف الرغبات التي نجدها في منازلنا.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "ال غًة" على السًورة.

يقول المعلم ما يلي: كرروا الكلمة معي "الرغبة".
 يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار "ال غًة".

يقول المعلم ما يلي: الرغبة هي شيء من الرائع امتالكه. وال تساعدنا بالضرورة على  العيش. تبقينا 
الرغبات مرتاحين وسعداء. فسريري شيًئا أرغب فيه.

فال أحتاج إلى سرير للراحة. فيمكنني النوم على األرضية. السرير يجعلني أشعر بالراحة والسعادة. هل 
يمكنكم اإلشارة إلى صور الرغبات في صورة منزلكم؟ حددوها لـ الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى الملت ات الم سواة فتحديدها فالتي يم ن تتليفها ك غًات.
يقول المعلم ما يلي: التفتوا مرة أخرى إلى الزميل المجاور. سنقوم باختصار بتمثيل دور لموقف 

يساعدكم على تذكر الفرق بين الحاجة والرغبة. افترضوا أنكم تتحدثون إلى قريبكم األصغر. ويخبركم 
بأنه في حاجة إلى هدية خاصة الليلة. اشرحوا لقريبكم )زميلكم( إذا كانت الهدية الخاصة حاجة أم 

رغبة.
يقوم التالميذ بما يلي: تمثيل األدوار اع زاالئه: لتوضيح أن الهدية الخاصة تفد رغًة.

يقول المعلم ما يلي: سمعت معظمكم يقول إنها رغبة. ناقشوا بين اثنين منكم لماذا تكون الهدية 
الخاصة رغبة.

ا لتوضيح سًب أن الهدية الخاصة رغًة. يقوم التالميذ بما يلي: الفمج افب
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاالستماع لش فاات التالايذ. الت كيز على هؤالء التالايذ 

ا وي الدرس. الذين أظه فا مفض الحي ة وي فقت سامق ان الدرس. اً  ب

4. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى ال زء الذي يقوم ويه التالايذ متحديد ثالثة الت ات لفمج التق " هدية 
الت ايب".

الحوظة للمفل:م ان المقت ح أن تستخدم التور ان الم الت فالتحف وي هذا اللشاط. إذا ل: يتوو  أي 
شيء، وف   وي ع ض صور رقمية للملت ات التي قد ي غب التالايذ وي إضاوتها إلى التق الت ايب لسارة. 
اجفج التالايذ ي سمون تلك التور أف ي سمون صوره: الخاصة ان القائمة التي صلفوها وي الفتج. تفمج 
اإلرشادات الموجودة وي كتاب التلميذ على توجيه التالايذ للتق التور المقتوصة وي التفحة. إذا اخت ت 

استخدام التور ال قمية، وق: متفديج اإلرشادات اسب قيادتك للخطوات الفديدة التالية.
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم، حددوا الرغبات والحاجات في الصور التي رسمتموها. هناك العديد من 

األشخاص الذين انتقلوا لإلقامة في منازل جديدة مثل سارة. بعد ذلك، سنصنع هدية ترحيب للجار 
الجديد. هدية الترحيب هي هدية تحتوي على المنتجات التي يحتاجها الشخص ويرغب فيها. لننتقل 

إلى صفحة "هدية الترحيب" في كتاب التلميذ.

40

الفصل الثالث: إلى السوق

هدية الترحيب
اصنع�هدية�ترحيب.�ضع�داخلها�ثالثة�منتجات.�اثنين�من�االحتياجات�

وواحدة�من�الرغبات.�قص�المنتجات،�والصقها�في�هدية�الترحيب�التالية.�
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يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.
يقول المعلم ما يلي: سأقرأ اإلرشادات. ضعوا أصابعكم على الكلمة األولى واتبعوا اإلرشادات بينما 

أقرؤها.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اصنع هدية ترحيب. ضع داخلها ثالثة منتجات. اثنين من االحتياجات 

وواحدة من الرغبات. قص المنتجات و ألصقها في هدية الترحيب التالية.
يقول المعلم ما يلي: سأضع على طاولتكم بعض الصور من المجالت والصحف والكتالوجات. ]قوموا 

بتعديل القائمة حسب الحاجة[. فكروا في األشياء التي ترغبون في إعطائها لسارة.
يقوم المعلم بما يلي: تسلي: الم الت فالتور فالتحف فال تالوجات.

يقوم التالميذ بما يلي: الًحث عن التور التي يم له: إضاوتها إلى هدية الت ايب مال ار ال ديد.
يقول المعلم ما يلي: أواًل: فلنختر شيئين سيحتاجهما جارنا الجديد. التفتوا إلى الزميل 

المجاور للمراجعة. اشرحوا ما هي الحاجة.
يقوم التالميذ بما يلي: ا اجفة تف يف الحاجة اع الزميل المجاور. )تتحيح اإلجامات التي يم ن 

أن توضع وي هدية الت ايب، مما وي ذلك الش اب، فاألطفمة، فالمالمس(.
يقول المعلم ما يلي: انظروا في الصور. حددوا منتجين تعتقدون أن جاركم الجديد سيحتاجهما.

يقوم التالميذ بما يلي: الًحث عن صور الحاجات.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، بعد بحثكم عن الصور، اعرضوها على الزميل المجاور. هل توافقون أن الصور 

حاجات؟ اشرحوا لكل زميل منكم سبب أن المنتجات حاجة.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة الملت ات فاألسًاب اع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: االاظة اختيارات التالايذ. االستماع إلى أسًاب التالايذ فتوجيهه: إلى الفه: 
التحيح، إذا كانت هلاك افاهي: غي  صحيحة. على سًيج المثال، فضح أن المالمس الًسيطة )ال المالمس 

ماهظة الثمن( هي كج اا نحتاجه للفيش للحفاظ على دوئلا.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، حان وقت قص صور الحاجات. خذوا بعض الوقت لقص الصور بدقة. 

ألصقوها في كتاب التلميذ.
يقوم المعلم بما يلي: عمج نموذج ماختيار أاد الملت ات فقته فلتقه ملفسه وي التفحة علد الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج على اختيار الملت ات فقتها فلتقها وي ال تاب.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء القاعة لمساعدة التالايذ مالمقتات فاللتق علد الض فرة. ط ح 

أسئلة اثجم اا الملت ات التي اخت تموها؟ لماذا اخت تموها؟
يقول المعلم ما يلي: اآلن، فلنختر شيًئا سيرغب فيه جارنا الجديد. التفتوا إلى الزميل المجاور. 

اشرحوا ما هي الرغبة.
يقوم التالميذ بما يلي: ا اجفة تف يف ال غًة اع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: انظروا في الصور. حددوا منتًجا واحًدا تعتقدون أن جاركم الجديد سيرغب فيه. 
شاركوا أفكاركم مع الزميل المجاور.

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة الملت ات فاألسًاب اع الزميل المجاور.
يقوم المعلم بما يلي: االاظة اختيارات التالايذ. االستماع إلى أسًاب التالايذ فط ح التتحيحات أف 

المقت اات اسب الحاجة، إذا كانت هلاك افاهي: غي  صحيحة.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، حان وقت قص صورة الرغبة. خذوا بعض الوقت لقص الصورة بدقة. ألصقوها 

في كتاب التلميذ.
يقوم التالميذ بما يلي: تحديد الملت ات فلتقها وي كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء القاعة لمساعدة التالايذ مالمقتات فاللتق علد الض فرة. 
ط ح أسئلة اثجم اا الملتج الذي اخت تموه؟ لماذا اخت ت: هذا الملتج؟ مم  د انتهاء التالايذ، اطلب اله: 
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اواصلة اللظ  إلى التور لتحديد ال غًات فالحاجات األخ ى اع الزميل المجاور.
5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: للقيام بالختام التأملي اليوم، سأسحب عصّى األسماء الختيار التلميذ القائد. 

سيساعدنا التلميذ القائد على مناقشة ما قمنا بتعلمه اليوم.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ماستخدام عصّىّ األسماء.

يقوم التالميذ بما يلي: إدارة القائد للملاقشة، فالسؤال عما ت: تفلمه وي الفتج اليوم. روع التالايذ 
اآلخ ين أليديه: لمشاركة األو ار.

يقوم المعلم بما يلي: مم  د تقدي: األو ار ال ئيسة لهذا اليوم، يقوم المفل: مش   التلميذ القائد على اساعدته 
وي إنهاء الدرس.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك على قيادتك المناقشة الختامية اليوم. واآلن، فلنختم الدرس بااللتفات 
إلى الزميل المجاور. أخبروا الزميل المجاور شيًئا واحًدا ساعدك على تعلمه اليوم. تأكد من شكر كل 

منكم زميله على المساعدة في التعّلم.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين، فاشاركة األنشطة التي تفلموها، فالتفًي  عن 

االاتلان.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: باألمس تعرفنا على الرغبات والحاجات. لبدء الدرس، هل يمكن أن يقودنا أحد 

األشخاص في مراجعة؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لقيادة الم اجفة.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ للقيادة.
يقول المعلم ما يلي: يا )اسم القائد(، أرجو اختيار شخص ما لشرح المقصود بالحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: يختار القائد أاد التالايذ لإلجامة.
يقوم المعلم بما يلي: إذا كان التلميذ المختار يحتاج إلى المزيد ان المساعدة للش ح، واطلب ان التلميذ 
القائد اختيار تلميذ للمساعدة وي الش فاات. إذا لزم األا ، واطلب ان تلميذ آخ  الش ح مط يقة اختلفة.

يقول المعلم ما يلي: اآلن)اسم القائد( سيقودنا أثناء تبادل األفكار. سؤالنا هو: ما األمثلة على الحاجات 
لدينا؟

يقوم التالميذ بما يلي: يختار القائد أاد األشخاص لًدء تبادل األفكار. ي وع التالايذ اآلخ فن 
أيديه: ليت: اختياره: فاشاركة األو ار. يواصج التالايذ تبادل األفكار، فذك  األشياء اثج األطفمة، 

فالش اب، فالمس ن، فالمالمس.
يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ مإعطائه: افاتيح األلغاز، إذا كان التالايذ محاجة إلى اساعدة لتذك  

شيء اختلف ان اإلجامات السامقة. إنهاء تبادل األفكار مم  د تحدث التالايذ عن األطفمة فالش اب فالمالمس 
فالمس ن.

يقول المعلم ما يلي: اآلن سنتبادل األفكار عن بعض الرغبات. أواًل: اهمسوا في أيديكم بمعنى الرغبة.
يقوم التالميذ بما يلي: الهمس ممفلى ال غًة.

يقول المعلم ما يلي: لنكتشف كم عدد المرات التي يمكننا فيها تبادل األفكار عن الرغبات. يا )اسم 

نظ ة عااة الدرس الثالث
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
توضيح دفرة اياة التج الخًز.  
استخدام األرقام الت تيًية ل مط ا موعة ان األاداث.  

ال غًات  
االاتياجات  
التلاعة  
الموارد الطًيفية  
درفة اياة الملتج  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كتاب التلميذ  
قطفة صغي ة ان الخًز ل ج ا موعة  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

إي اد صور اطًوعة أف رقمية للدقيق فالقمح. إن أا ن، يت: إاضار الخًز فتقطيع األرغفة إلى قطع صغي ة للم موعات للمشاركة.

تحضي  الدرس
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القائد(، هل يمكنك بدء تبادل األفكار عن الرغبات؟
يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ مإعطائه: افاتيح األلغاز، إذا كان التالايذ محاجة إلى اساعدة لتذك  

شيء اختلف ان التفليقات السامقة.
2. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال مالتالايذ إلى اوضوع اليومم دفرة اياة الملت ات.

يقول المعلم ما يلي: لقد استكشفنا الفرق بين رغبات وحاجات الناس. لقد اكتشفنا أنه يمكننا شراء 
الرغبات والحاجات من األسواق. أتساءل: كيف تصنع المنتجات، وكيف تصل إلى السوق؟ فلنكتشف من 

أين تأتي المنتجات. سنبدأ ببعض المنتجات الشائعة في مدرستنا.
يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى الملت ات وي الفتج. الطلب ان التالايذ التف ي  وي الملت ات. ان أين 

تأتي؟ اا المواد المتلوعة الها؟
 يقوم التالميذ بما يلي: تخمين الملت ات.

3. يقول المعلم ما يلي: لديكم العديد من األفكار الرائعة. فلنكتشف كيف ُيصنع المنتج. سنطلق عليها 
دورة حياة المنتج. اليوم، سنكتشف كيف ُيصنع الخبز.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة جملة "دفرة اياة التج" على السًورة.
يقول المعلم ما يلي: كرروا الكلمات معي "دورة حياة منتج".

 يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار "دفرة اياة التج".
يقول المعلم ما يلي: تبدأ المنتجات من صنع اإلنسان بمواد مختلفة، وُيصنع منها شيء جديد. من 

يتذكر عندما تم صنع نموذج ثالثي األبعاد لحديقة في وقٍت سابق هذا العام؟ هل يمكن ألحد أن يتذكر 
بعض المواد التي استخدمناها؟

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي فاشاركة المواد المستخداة وي اش فع تحسين الحديقة.
يقول المعلم ما يلي: لديكم ذاكرة رائعة! استخدمنا الصناديق والمواد الُمعاد تصنيعها األخرى لعمل 
شيء جديد: نموذج لحديقة. قمنا بقص وخلط المواد لعمل النموذج الخاص بنا. دورة حياة أي منتج 

ا. تكون متشابهة. فالمواد المستخدمة لصنع منتج عادة ما تكون مورًدا طبيعّيً
يقوم المعلم بما يلي: كتامة "1( جمع المورد الطًيفي"، أسفج دفرة اياة الملتج على السًورة. أثلاء توجيهك 
للتالايذ خالل هذا اللشاط، اافل إش اك الفديد ان التالايذ مقدر اإلا ان. قد ت غب وي استدعاء عدة تالايذ 

ل ج سؤال.
يقول المعلم ما يلي: رددوا الجملة معي "المورد الطبيعي".

يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار "المورد الطًيفي".
يقول المعلم ما يلي: الخطوة األولى في صنع أي منتج هي جمع الموارد الطبيعية. لقد تعلمتم عن 

مصطلح "الطبيعي" من قبل. من سيشرح للفصل معنى مصطلح "الطبيعي"؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة اع الش ح.

4. يقول المعلم ما يلي: منتجنا اليوم هو الخبز. من أجل اكتشاف المورد الطبيعي المستخدم لصنع 
الخبز، نحتاج إلى معرفة المزيد عن كيفية صناعة الخبز. هل ساعد أحدكم أي فرد من أفراد األسرة في 

صنع الخبز؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مأن األس ة تتلع الخًز أف ال تتلفه.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ان الذين تتلع أس ه: الخًز. إذا ل: يق: أاد متلاعته، وانتقج إلى 
الخطوة 5، الملاقشة اول ا ونات الخًز.

يقول المعلم ما يلي: هل يمكنكم المشاركة معنا في كيفية صناعة الخبز؟
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع أثلاء ش ح التلميذ اا يف وه عن صلاعة الخًز.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أي تلميذ أف تالايذ آخ ين لمشاركة ت ارمه:.
الحوظة للمفل:م إذا قمت مإاضار الخًز للتالايذ كفيلة، وسي ون هذا أوضج فقت لتوزيفه. اطلب ان التالايذ 

لمسه فعمج االاظات. ال تسمح للتالايذ متلافل الخًز ايث تلمسه أكث  ان يد. اا لونه ؟ ااذا تشًه رائحته؟ اا 
المسه؟ 

5. يقول المعلم ما يلي: تستغرق صناعة الخبز العديد من الخطوات. فلنكتشف المكون األساسي في 
الخبز. فكروا في شرح صديقنا. ما هو المكون األساسي للخبز في اعتقادكم؟
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 يقوم التالميذ بما يلي: تخمين الم ون األساسي. )اإلجامة التحيحة هي الدقيق(.
يقوم المعلم بما يلي: إذا ل: يخمن التالايذ مش ج صحيح، يت: إخًاره: مأن الدقيق هو الم ون األساسي وي 

الخًز. ع ض صورة للدقيق ماستخدام صورة أف صورة رقمية.
يقول المعلم ما يلي: المكون األساسي للخبز هو الدقيق. ولكن في اعتقادكم، من أين يأتي الدقيق؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: اشاركة صورة أف صورة رقمية للقمح.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا أن القمح نبات. فعندما نحصد القمح، ُيطحن إلى دقيق. الدقيق من أحد 
الموارد الطبيعية المستخدمة في صناعة الخبز.

يقوم التالميذ بما يلي: االاظة التورة المف فضة.
يقول المعلم ما يلي: الخطوة األولى في صنع أي منتج هي جمع المورد الطبيعي. يحصل الناس على 

القمح لصنع الخبز. فلنتظاهر بأننا نقوم بجمع القمح.
يقوم المعلم بما يلي: تقليد االنحلاء للحتول على القمح ان اللًات. اطالًة التالايذ مالمتامفة.

يقوم التالميذ بما يلي: التظاه  مأنه: يقواون م مع القمح.
يقول المعلم ما يلي: اآلن نعرف الخطوة األولى في صناعة الخبز. الخطوة األولى هي جمع المورد 

الطبيعي: القمح. الخطوة الثانية هي تجهيز المورد الطبيعي.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة "2( ت هيز المورد الطًيفي"، أسفج جمع المورد الطًيفي على السًورة.

يقول المعلم ما يلي: القمح الذي نجمعه ليس هو ما نستخدمه لصنع الخبز. نطحن القمح إلى دقيق 
لتجهيزه لالستخدام. فلنتظاهر اننا نقوم بطحن القمح لُصنع الدقيق.

يقوم المعلم بما يلي: تقليد الطحن مفمج قًضة وي يده المفتواة. اطالًة التالايذ مالمتامفة.
يقوم التالميذ بما يلي: التظاه  مأنه: يقواون مطحن القمح لتلع الدقيق.

يقول المعلم ما يلي: فلنكرر أول خطوتين في صنع الخبز بحركاتنا. أواًل: نحصد القمح. ثانًيا: نطحن 
القمح إلى دقيق.

يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار الخطوات فالح كات.
يقول المعلم ما يلي: رائع. واآلن، خطوتنا الثالثة هي صناعة المنتج. رددوا الجملة معي "صناعة 

المنتج."
يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار "صلاعة الملتج".

يقوم المعلم بما يلي: كتامة "3( صلاعة الملتج" أسفج "ت هيز اورد طًيفي".
يقول المعلم ما يلي: لصناعة الخبز، نجمع الدقيق مع باقي المكونات األخرى. نخلط جميع المكونات 
ونعجنها. يصنع الخليط العجينة. بمجرد أن تكون العجينة جاهزة، نخبزه. فلنفترض أننا نقوم بخلط 

العجينة ونعجنها، ثم نضعها في الفرن. من منكم لديه فكرة عن حركة يمكننا فعلها إلظهار الخلط 
والعجن؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ليقت ح ا كة ذات صلة.
يقوم التالميذ بما يلي: اقت اح ا كة لخلط فع ن الف ين.

يقوم المعلم بما يلي: تقليد الح كة المقت اة فدعوة التالايذ لالنضمام إليه. مفد ذلك، يسأل عن اقت اح ا كة 
ا. إلظهار فضع الخًز وي الف ن، ث: ي  ر هذه الح كة اع التالايذ أيضب

يقوم التالميذ بما يلي: التدريب على ا كات لخلط فع ن الف ين، ث: فضع الف ين وي الف ن.
يقول المعلم ما يلي: فلنفترض أن خبزنا ُيخبز. من يستطيع توقع المرحلة األخيرة من دورة حياة 

الخبز؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار التالايذ لإلجامة اتى يقول أاد األشخاص "تلافله".

يقوم التالميذ بما يلي: تخمين الخطوة األخي ة.
يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. الخطوة األخيرة هي استخدام المنتج. وبالنسبة إلى الخبز، تعني 

أكله. فلنفترض أننا نشم رائحة رغيف الخبز الطازج، ثم نتناول قضمة كبيرة منه.
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يقوم المعلم بما يلي: كتامة "4( استخدام الملتج" أسفج قائمة الخطوات. تقليد ش: ال غيف فتلافل قضمة اله.
 يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج ش: الخًز فتقطيفه فأكله.

يقول المعلم ما يلي: أممممم...يا له من خبز لذيذ! إذا كنا نخبز الخبز في المنزل، فسنستمتع به على 
الفور. ماذا يحدث في اعتقادكم إذا صنعنا الخبز للسوق؟ ال يمكننا أخذ قضمة منه إذا أردنا بيعه. ماذا 

ينبغي أن نفعل؟
يقوم التالميذ بما يلي: إعطاء اقت اات ل يفية إرسال الخًز إلى السوق.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة "ميع الملتج" إلى جانب "استخدام الملتج".
يقول المعلم ما يلي: إذا كان منتجنا سُيباع في السوق، فال يمكننا تناوله. فلنفترض أننا نضع الخبز في 

كيس ونرسله إلى السوق.
يقوم المعلم بما يلي: تقليد تغليف الخًز فالتلويح مإشارة اع السالاة أثلاء ذهاب الخًز إلى السوق.

 يقوم التالميذ بما يلي: تغليف الخًز فالتلويح مإشارة اع السالاة.
يقول المعلم ما يلي: فلنضع جميع الخطوات األربع مًعا. عندما نصل إلى الخطوة األخيرة، يمكنكم 

االختيار إذا كنتم تريدون تناول الخبز أو تغليفه إلرساله إلى السوق. هل أنتم مستعدون؟
يقوم المعلم بما يلي: قول الخطوات األرمع أثلاء ت  اره للح كات األرمع.

يقوم التالميذ بما يلي: تقليد ا كات صلاعة الخًز.
يقول المعلم ما يلي: اآلن نعرف كيف يصل الخبز إلى السوق. فكل شيء نشتريه من السوق لديه دورة 

حياة. فلنكتب ما نعرف حتى ال ننساه.
6. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى كتاب التلميذ. توجيه التالايذ إلى صفحة دفرة اياة الخًز.
يقوم التالميذ بما يلي: الًحث عن التفحة التحيحة فإخ اج األقالم ال صاص لل تامة.

يقول المعلم ما يلي: توجد أربع خطوات رئيسة في دورة حياة الخبز. هل تتذكرون هذه الخطوات؟ لنقرأ 
اإلرشادات ونكمل الصفحة. سيساعدنا هذا على تذكر ما تعلمناه. تابعوا معي بينما أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: فّكر في ترتيب دورة حياة الخبز. رّقم الصور بالترتيب. ارسم الخطوة 
النهائية.

 يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل: أثلاء ق اءة اإلرشادات.
يقول المعلم ما يلي: اعملوا بشكل مستقل لترقيم المراحل األربع ورسم صورة للخطوة األخيرة. يمكنكم 

اختيار الخطوات النهائية التي تريدون رسمها. إذا واجهتم صعوبة، ففكروا في حركاتنا.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج مش ج استقج إلكمال التفحة.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج للتأكد ان أن التالايذ ي تًون أرقام الخطوات مش ج صحيح 
وي كتاب التلميذ. تش يع التالايذ على سؤال الزايج الم افر قًج سؤالك إذا كانت لديه: أسئلة. تووي  فقت 

كاٍف للتالايذ إلنهاء كتامة األرقام فال س:. إذا كان التالايذ يواجهون صفومة وي المهمة المستقلة، وقد تختار أن 
تدعه: يفملون وي ا موعات أف قد تقود هذا كلشاط كلي ل ج التالايذ.

يقول المعلم ما يلي: عندما تنتهون، التفتوا إلى الزميل المجاور لمشاركة الطلب الذي قمتم باختياره. 
كما وصفنا الخطوات، سنتدرب على الكلمات التي تعلمناها مؤخًرا في الرياضيات: األول، والثاني، 

والثالث، والرابع. ابدؤوا كل جملة بإحدى هذه الكلمات. على سبيل المثال: أواًل: نحصد القمح.
يقوم التالميذ بما يلي: توضيح دفرة اياة الخًز كما هو اوضح وي كتاب التلميذ إلى الزميل 

المجاور ماستخدام الت تيب المسلسج ان األفل إلى ال امع.
7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: سوف أنادي على اسم باستخدام عصّىّ األسماء. سيكون هذا التلميذ هو التلميذ 

القائد. سيختار التلميذ القائد التالميذ لإلجابة عن سؤاٍل واحد: هل تفضل تناول رغيف خبز أم بيعه؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ماستخدام عصّىّ األسماء.

يقوم التالميذ بما يلي: مدء الملاقشة فاختيار التالايذ م وع األيدي أف بعصّى األسماء لإلجامة.
يقوم المعلم بما يلي: اطالًة التلميذ القائد مط ح سؤال "لماذا؟" ايث يوضح التالايذ إجاماته:.
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يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك إلدارة الفصل اليوم. واآلن، فلنختم الدرس بااللتفات إلى الزميل 
المجاور. أخبر زميلك شيًئا واحًدا ساعدك به اليوم. تأكد من شكر كل منكم زميله على المساعدة في 

التعّلم.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين، فاشاركة األنشطة التي تفلموها، فالتفًي  عن 

االاتلان.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لقد تعّلَمنا الكثير عن االحتياجات والرغبات. كما تعرفنا على كيفية تلبية 

احتياجات اإلنسان–مثل حاجته إلى الخبز كنوع من أنواع الطعام. هل يمكنكم تذكر الخطوات؟ فكروا 
بهدوء بشكل فردي في طريقة إعداد الخبز.

يقوم المعلم بما يلي: تختيص وقت التفكير.
يقول المعلم ما يلي: من يمكنه قيادتنا خالل عملية تمثيل عملية إعداد الخبز؟

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لقيادة التالايذ وي الفتج أثلاء تأدية الح كات.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ لقيادة التالايذ وي الفتج.

يقوم التالميذ بما يلي: الوقوف فاتًاع إرشادات التلميذ القائد أثلاء تمثيج عملية إعداد الخًز.
يقوم المعلم بما يلي: دعوة التالايذ لل جوع إلى اقاعده: أف ت  ار الخطوات إذا فاجه التالايذ صفومة 

وي تذك ها.
2. يقول المعلم ما يلي: سنتعرف اليوم على المزيد من المعلومات عن أحد احتياجاتنا. لنجرب ذلك! 

ُترى هل يمكنكم تخمين الحاجة التي أِصفها؟ )توقف لبعض الوقت بين كل مفتاح لغز وآخر(.
ا. من المهم أن نتناول هذه الحاجة يومّيً

ليست جميع أنواع هذه الحاجة مالئمة لي.
إذا كنت أشعر بالعطش، فإنني بحاجة إلى هذا الشيء.

ما هذه الحاجة؟
يقوم التالميذ بما يلي: تخمين الحاجة. )اإلجامة التحيحة هي الماء.(

يقوم المعلم بما يلي: تلافل كج اج ان الول اللغز على ادة اع التالايذ. توجيه التالايذ للتف ي  ويما يتحدث 

نظ ة عااة الدرس ال امع
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تف ف اتادر المياه اللظيفة.  
توضيح أهمية الماء اللظيف.  
ذك  ط ق الحفاظ على نظاوة اتادر الماء.  

التلوث  
عوااج التلوث  
المالاظة  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
لوازم الًلاء )شاهد المالاظة الخاصة   

مالت هيز(
صلدفق أف غطاء صلدفق فااد )ان   

الًالستيك أف ال ارتون( ل ج ا موعة
أت مة، أف راال، أف اتى  
قطع صغي ة ان الورق ف/أف الًالستيك  
اتى فمذفر صغي ة أخ ى  
زجاجة أف علًة لل ي  
ااء  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

ستحتاج كج ا موعة ان التالايذ إلى اواد اتفددة لًلاء اديلة صغي ة داخج التلدفق. لن يقوم التالايذ متزيين 
المًلى، فان َث: يم ن أن ت ون اللوازم مسيطة للغاية. يم ن أن ت ون اللوازم عًارة عن قطع ان الخشب أف ال ارتون، 
ا استخدام صخور كًي ة أف  ا اطوّيبا. يم ن أيضب أف صلاديق صغي ة للغاية، أف أكوامبا ان الًالستيك فالورق، أف فرقب

اتوسطة الح :. ستت: إضاوة كمية صغي ة ان األت مة فال اال إلى الت مة. ستت: إضاوة عوااج التلوث وي ش ج 
قطع فرق صغي ة فقطع ان الًالستيك أف الحتى أف الًذفر غي  اللظيفة األخ ى. قد تود ملاء نموذج صغي  وي فقٍت 

ا للغاية. اسًق، اتى يفه: التالايذ أن هذا المش فع ي ب أن ي ون مسيطب
إذا ل: تتم ن ان ت ميع اواد ت في ل ميع التالايذ مالفتج لًلاء اللماذج الخاصة مه:، وق: متفديج الدرس محيث تقوم 

مالش ح نظ ّيبا ث: دعوة مفض التالايذ لتوجيهه: فاساعدتك وي تتمي: اديلة صغي ة.

تحضي  الدرس



الفتج الثالثم إلى السوق 149

اكتِشف )٩0 دقيقة(

عله كج تلميح ان التلميحات المتفلقة مالماء، اع الت كيز على التلميح الثاني. سؤال التالايذ عن اج اللغز الثاني 
ا لما يف وه التالايذ عن  ا اسًقب ان فجهة نظ ه: مما أنه: يف وون أن اإلجامة هي الماء. تتيح هذه الخطوة تقييمب

الماء فاساعدة التالايذ وي تف ف كيفية استخدام التلميحات مفاعلية.
يقوم التالميذ بما يلي: توضيح الملطق فوه: استخدام افاتيح اج اللغز مش ٍج أوضج.

يقول المعلم ما يلي: لقد أحسنتم في استخدام مفاتيح حل اللغز. هل أنتم مستعدون لمعرفة المزيد 
عن الماء؟ نحن نعلم أن الماء أحد احتياجاتنا. فهو يساعدنا على البقاء. لنفكر مًعا في كيفية استخدام 

ا. استخدموا وقت التفكير لتتذكروا كيف استخدمتم الماء باألمس. الماء يومّيً
يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  وي كيفية استخدام الماء وي األيام السامقة. قد يف   التالايذ وي 

استخدااه وي الش ب أف إضاوتها إلى الطفام أف استخدااه أثلاء تحضي  الطفام، أف االستحمام، أف 
الغسيج، أف غسج األسلان، أف غسج األطًاق، أف غي  ذلك ان األو ار.

ن ثنائيات لمشاركة أفكارنا اليوم. لم نستخدم هذه الطريقة  يقول المعلم ما يلي: هيا نرفع أيدينا ونكّوِ
في تجميع األفكار منذ فترة. هل يمكنني االستعانة بأربعة تالميذ للشرح أمام جميع التالميذ؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أرمفة تالايذ للش ح. مفد أن يقواوا مالش ح، امدؤفا وي الفّد اتى يستفد مقية 
التالايذ مالفتج لرفع األيدي وتكوين ثنائيات. تذكي  التالايذ م يفية عمج الط يقة إذا كانوا غي  اتأكدين 

الها.
يقوم التالميذ بما يلي: التطوع فاتًاع الط يقة المتفق عليها مفد عّد المدرس إلى 3. مفد ذلك يقواون 

ماتًاع تفليمات القائد ورفع األيدي وتكوين ثنائيات.
يقول المعلم ما يلي: لقد فكرتم في طرق استخدامكم للماء. شاركوا طريقتين على األقل من طرق 

استخدام الماء. احرصوا على تبادل األدوار وذكر استخدامات مختلفة عما ذكره الزمالء.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج أثلاء اشاركة التالايذ لألو ار فاالستماع إلى اإلجامات فتقدي: 

افاتيح لحج اللغز إذا فاجه التالايذ صفومة وي ذلك.
يقول المعلم ما يلي: بينما أستمع إلى أفكاركم، سمعت العديد من طرق استخدام الماء. أتساءل. هل 

تلبي كل الطرق التي نستخدم الماء بها احتياجاتنا بالفعل؟ شاركوا أفكاركم مع زميلكم الحالي.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.

يقوم المعلم بما يلي: التف ي  ويما يقوله التالايذ لًفضه: الًفض. االستماع ل ؤية اا إذا كان هلاك أاد قد 
رمط مين الماء فمين عدم ااجتلا إليه إال علد الشفور مالفطش )فرمما االستحمام مه وقط(. إذا كان الوضع كذلك، 
واطلب اله: اشاركة أو اره: اع التالايذ مالفتج. فإذا لزم األا ، وتوّلَ قيادة التالايذ مالفتج وي التف ي  وي 

الف ق مين ال غًات فاالاتياجات.
يقول المعلم ما يلي: لقد سمعت بعض التالميذ يقولون إننا نحتاجه في غسل المالبس، والطهي، 

والسباحة.
هل تدخل هذه االستخدامات ضمن الرغبات أم االحتياجات؟

الحوظة للمفل:م إن هدوك وي هذا ال زء ان الدرس هو توجيه التالايذ للتف ي  مالملطق وي كيفية استخدام الماء. 
قد ي ون ان التفب التمييز مين ال غًات فاالاتياجات المتفلقة مالماء، فل له يساعد التالايذ وي تلمية اهارات 

التف ي  اللاقدة لديه:.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة اا إذا كانت هذه االستخدااات للماء تدخج ضمن االاتياجات أم 

ال غًات.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاالستماع إلى إجامات التالايذ.

الحوظة للمفل:م ميلما تستمع إلى أو ار التالايذ، اسمح له: ممشاركتها اع زاالئه: وي الفتج. ي ب أن يف   
التالايذ مفد ذلك وي الف  ة ال ئيسة فالمواوقة عليها أف اف وتها، فأسًاب تقديمه: لتلك اإلجامات. فوي اللهاية، 

يلًغي على التالايذ وه: أن هذه االستخدااات تدخج وي إطار ال غًات، فليس االاتياجات.
يقول المعلم ما يلي: لقد أجريتم محادثة رائعة. فهيا نبحث عن زميل آخر. ليشكر كل منكم زميله على 

نوا ثنائيات. 1، 2، 3. العمل معه. واآلن، ارفعوا أيديكم وكّوِ
يقوم التالميذ بما يلي: الًحث عن زايج جديد.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا في وقت سابٍق من العام كيفية العناية بأنفسنا.
فنحن نستخدم الماء لالغتسال. كما نستخدمه في غسل أسناننا. ونستخدم الماء للحفاظ على 

ا كان مصدره لغسل أسناننا؟ استخدموا وقت  الصحة. أتساءل... هل يمكننا استخدام أي نوع من الماء أّيً
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التفكير ثم شاركوا أفكاركم مع زمالئكم الجدد.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.

يقوم المعلم بما يلي: إذا كان التالايذ ال يف  فن وي الماء اللظيف، وق: متوجيهه: إلى ذلك عن ط يق سؤاله: 
مفض األسئلة اثجم هج يم للي استخدام ااء ان الله ؟ اا رأي : وي استخدام ااء عِ   ماألت مة فالحتى؟

يقول المعلم ما يلي: هيا نرجع إلى أماكننا. ها نحن قد اتفقنا جميًعا على أنه ليست جميع أنواع الماء 
نظيفة. ما رأيكم؟ هل يجب أن يكون ماء الشرب نظيًفا؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة م ج اماسة "نف:".
يقول المعلم ما يلي: كيف نعرف ما إذا كان الماء نظيًفا؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.
يقول المعلم ما يلي: ال شك لدينا أن الماء الخارج من الصنبور لدينا نظيف. يمكننا شرب الماء 

المنقى. يمكننا شرب الماء المعبأ في زجاجات. ولكن هل يمكننا شرب الماء من أي مكان؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة م ج اماسة "ال".

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. من المهم أن نشرب ماًء نظيًفا. أغلقوا أعينكم وتخيلوا النهر. هل 
يبدو ماؤه نظيًفا؟ أحياًنا يبدو ماؤه نظيًفا وأحياًنا ال. فلنبحث مًعا في األسباب التي قد تجعل الماء في 

مدينتنا غير نظيف. سنقوم ببناء نموذج مصغر لمدينتنا باستخدام صندوق. وبعد ذلك، نضيف الماء 
إلى مدينتنا ونرى ما سيحدث. فكّروا مع أنفسكم: هل تعتقدون أن الماء في مدينتنا سيكون نظيًفا؟

يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  وي السؤال فل ن مدفن الاقشة األا  وي الوقت الحالي.
يقول المعلم ما يلي: سنحتاج إلى كتاب التلميذ الخاص بكٍل منا لمساعدتنا في تذكر ما سنكتشفه في 

بحثنا. لنخرج كتيبات التلميذ الخاصة بكم. سنجد الصفحة بعد أن نقوم بإعداد مدينتنا الصغيرة.
يقوم التالميذ بما يلي: إخ اج كتيًات التلميذ فانتظار اإلرشادات.

3. يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى ملاء نموذج المديلة المتغ  داخج التلدفق.
الحوظة للمفل:م وي االة إج اء اللشاط عن ط يق قيام المفل: مه فتوضيحه أاام التالايذ مدالب ان تقسي: التالايذ 

ا أثلاء ملائك لللموذج.  ا، عليك تفديج الدرس التالي لدعوة التالايذ للتفافن افب إلى ا موعات صغي ة فالفمج افب
إذا كان التالايذ سيقواون مالًلاء وي ا موعات صغي ة، وسيحتاج التالايذ إلى إمفاد أشياء خارج الطقته:، 
خاصةب ألنه: سيستخداون الماء. ق: متوزيع اللوازم التي يم ن للتالايذ استخدااها لًلاء اديلة صغي ة داخج 
ا، أف ألفامبا على  ا خشًية، أف صخورب صلدفق. استخدم الفلب ال  تون، أف األكواب، أف قطع ال  تون، أف قطفب

ش ج اًاٍن تمثج الملازل فالمًاني المحيطة. الهدف ان ذلك هو جفج التالايذ يتخيلون أن األشياء الموجودة وي 
التلدفق عًارة عن المًاني الموجودة وي المديلة التغي ة.

يقول المعلم ما يلي: ستقوم كل مجموعة بعمل مدينة صغيرة داخل صندوق. ستقومون بإعداد مباٍن 
للمدينة الصغيرة. استخدموا اللوازم التي أعددتها في كل منضدة. ال تنسوا العمل مًعا كفريق إلعداد 

نموذج مدينة صغيرة.
ا كف يق لًلاء نموذج اديلة صغي ة داخج صلدفق. يقوم التالميذ بما يلي: الفمج افب

يقوم المعلم بما يلي: الت ّول وي أنحاء الفتج فاساعدة التالايذ اسب الحاجة. التف ي  وي لتق المًاني 
مقاعدة التلدفق. االستفداد إلضاوة ال اال، أف األت مة، أف الحتى التغي  وي قاع كج صلدفق.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن قمتم ببناء مدينتكم، هيا نضيف بعض األتربة/الرمال/الحصى 
الصغير. ماذا يمثل ذلك؟ أخبروا الزميل المجاور برأيكم.

يقوم التالميذ بما يلي: تف يف األت مة، أف ال اال، أف الحتى مأنه الت مة أف األرض المحيطة مه:.
ا، اس ب كميات مسيطة ان األت مة أف ال اال أف الحتى  يقوم المعلم بما يلي: ميلما يلاقش التالايذ األو ار افب

وي قاع التلدفق الخاص م ج ا موعة.
يقول المعلم ما يلي: بينما أضيف األتربة إلى صناديقكم، قوموا بتوزيعها بحرص في أرجاء مدينتكم 

الصغيرة.
يقوم التالميذ بما يلي: توزيع المواد لتغطية قاع التلدفق.

يقوم المعلم بما يلي: ليس ان الض فري تغطية قاعدة التلدفق مال ااج. ت هيز األشياء التالية التي ستفطيها 
للتالايذم قطع صغي ة ان الورق فالًالستيك.
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يقول المعلم ما يلي: عندما تتجولون في أرجاء المدينة على الرصيف، هل سبق أن رأيتم ورًقا، أو 
بالستيك، أو أشياء أخرى يلقيها الناس على األرض بداًل من إلقائها في سلة القمامة؟ ُتعرف هذه 
األشياء باسم القمامة. الشيء التالي الذي ستضيفونه إلى مدينتكم سيمثل القمامة. هل يمكنني 

االستعانة بثالثة متطوعين لمساعدتي؟
يقوم التالميذ بما يلي: التطوع للمساعدة.

يقوم المعلم بما يلي: تحديد ثالثة تالايذ اسؤفلين سيقواون متوزيع كميات الورق فالًالستيك وي صلدفق 
كج ا موعة ان الم موعات. سيقوم أاد التالايذ متوزيع قتاصات الورق، ميلما يقوم اآلخ  متوزيع القطع 

الًالستي ية، فآخ  يقوم متوزيع الًذفر أف الحتى. أخً  التالايذ أنه: سيوزعون كميات صغي ة وي كج صلدفق 
)فضح له: ال مية(.

يقول المعلم ما يلي: سيقوم هؤالء التالميذ بتوزيع بعض القصاصات في صناديقكم. تمثل هذه 
القصاصات القمامة الموجودة في المدينة.

يقوم التالميذ بما يلي: ا اقًة اا يت: فضفه داخج التلدفق فتوزيفه وي أرجاء التلدفق إذا لِزم 
األا .

يقول المعلم ما يلي: واآلن حان وقت إخراج كتاب التلميذ الخاص بكم. انتقلوا إلى صفحة "المياه في 
مدينة صغيرة". لنقرأ اإلرشادات أواًل. احرصوا على المتابعة بينما أقرأ.

ر: ماذا يحدث عندما ينزل المطر؟ ماذا يحدث إذا تجمعت المياه في  يقرأ المعلم بصوت عاٍل: فّكِ
وسط المدينة؟ هل هذه المياه صالحة لالستخدام؟ استخدم هذه الصفحة لرسم مالحظاتك.

يقول المعلم ما يلي: لنقرأ اإلرشادات مرة أخرى. من المهم أن نتذكر سبب بنائنا لمدينتنا. من سيقودنا 
أثناء قراءة اإلرشادات؟

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي للتطوع للق اءة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لتوجيه التالايذ إلى إعادة ق اءة اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة ميلما يقوم قائد التالايذ متوجيهه: لق اءة اإلرشادات.
يقول المعلم ما يلي: لنضع هذا السؤال في أذهاننا: ماذا يحدث عندما يتجمع الماء في المدينة؟ 

المربع الموجود إلى اليسار بعنوان "األرض قبل نزول األمطار" استخدموا مهارات المالحظة لديكم. 
عندما تنظرون إلى مدينتكم، ماذا ترون على األرض؟ ارسموا صورة ألرض مدينتكم. استخدموا أقالم 

التلوين لمساعدتكم.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: أرض اللموذج الذي أعدفه.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فا اقًة عمج التالايذ. اطالًة التالايذ مدقة ال سواات قدر 
المستطاع.

يقول المعلم ما يلي: بينما أتجول، أرى أن األرض متسخة للغاية؛ ألن هناك الكثير من القمامة. واآلن، 
لنَر ما يحدث عندما نضيف الماء. سيمثل هذا الماء الذي نضيفه ماء المطر. ماذا سيحدث في رأيكم 

عند نزول ماء المطر على أرض مدينتنا؟ تحدثوا إلى مجموعتكم.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة التوقفات.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فإضاوة الماء إلى كج نموذج اديلة. اا صوا على رشه أف 
س ًه ووق جميع أجزاء اللموذج اتى تًدأ األفساخ وي الطفو على سطح الماء. ي ب أن ي ون التالايذ قادرين 

على رؤية الماء المت مع.
يقول المعلم ما يلي: سأتجول في أرجاء الفصل وأضيف الماء إلى كل نموذج من النماذج التي 

أعددتموها. الرجاء عدم لمس الماء، الحظوا ما سيحدث فقط. ماذا سيحدث للماء؟ تحدثوا إلى 
مجموعتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: االاظة اا سيحدث علد إضاوة الماء. الملاقشة اع الم موعة.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء لسؤال التالايذ لمشاركة أو اره: اع التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع الم موعة مال ااج.

يقوم المعلم بما يلي: إذا أا ن، واسمح للتالايذ متلفيذ معرض التجول وي أرجاء الفتج. ي ب أن يلظ  
التالايذ إلى نماذج المدن الخاصة مالم موعات األخ ى، اع الت كيز على الماء فاا يحدث له. تذكي  التالايذ 

مفدم لمس نماذج المدن الخاصة ماآلخ ين.

الفصل الثالث: إلى السوق
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يقول المعلم ما يلي: أال يزال الماء نظيًفا؟ مع بيان السبب؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالايذ لإلجامة.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة المالاظات. ي ب أن ي ون التالايذ وي هذه الم الة يف وون أن الماء 
ا ألنه تمت إضاوة أشياء أخ ى إليه. ل: يفد نظيفب

يقول المعلم ما يلي: يتجمع الماء في شوارعنا ويتدفق إلى مصادر الماء األخرى غير النظيفة. يعد 
شرب هذا الماء خطًرا علينا. هيا نرجع إلى كتاب التلميذ. سنرسم مالحظاتنا على صفحة "المياه في 

مدينة صغيرة". في العمود الموجود إلى جهة اليمين، بعنوان "األرض بعد نزول األمطار". ارسموا صورة 
للماء في مدينتكم.

 يقوم التالميذ بما يلي: رس: المالاظات.
الحوظة للمفل:م يم لك زيادة االستفادة ان هذا اللشاط إذا ق رت تتفية الماء ان كج نموذج اديلة صغي ة وي 

كوب. ي ب أن ي ى التالايذ كيف أصًح الماء غي  نظيف.
يقول المعلم ما يلي: نحن جميًعا نعلم أننا يجب أال نشرب ماء غير نظيف. اذكروا مصدرين من مصادر 

الماء النظيف؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار. ي ب أن تتضمن اإلجاماتم التلًور، أف الماء الملقى، أف الماء 

المفًأ وي زجاجات، فهذا يتوقف على الملطقة التي يقيمون ويها.
يقول المعلم ما يلي: في الجزء السفلي من الصفحة تجد عنوان "صالحة للشرب". ارسم طريقتين 

للحصول على الماء النظيف الصالح للشرب.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التفحة وي كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: ميلما ي مج التالايذ التفحة الموجودة وي كتاب التلميذ، اطلب اله:، ا موعة فاادة وي 
ا، أف إخ اج األشياء الها فتف يغ الماء الها. علد هذه الم الة ان الفام  كج ا ة، ت ميع التلاديق فإلقاَءها مفيدب

الدراسي، يم ن أن يتحمج التالايذ اسؤفلية تلظيف أااكله:.
4. يقول المعلم ما يلي: نحن نعلم أن الماء أحد االحتياجات لدينا. نحن نعلم أننا بحاجة إلى الماء 

النظيف للشرب. نحن نعلم أن الماء في مدينتنا قد يتسخ. فكيف يمكننا المحافظة على نظافة الماء؟
يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: أاثلة اثجم عدم إلقاء األفساخ فالقاذفرات وي الماء.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة قائمة مأو ار التالايذ على السًورة.
يقول المعلم ما يلي: لقد قدمتم جميًعا مالحظات رائعة اليوم. لقد عِملتم كعلماء اليوم. فالعلماء 
يستخدمون النماذج لفهم كيف يعمل العالم من حولنا. وقد ساعدتنا النماذج الخاصة بكم في فهم 

طبيعة الماء في مجتمعنا.

5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: سوف أنادي على اسم باستخدام عصّىّ األسماء. سيكون هذا التلميذ هو التلميذ 
القائد. سيساعدنا التلميذ القائد على مناقشة ما قمنا بتعلمه اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ماستخدام عصّىّ األسماء.
يقوم التالميذ بما يلي: إدارة القائد للملاقشة، فالسؤال عما ت: تفلمه وي الدرس اليوم. روع التالايذ 

اآلخ ين أليديه: لمشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: مم  د تقدي: األو ار ال ئيسة لهذا اليوم، يقوم المفل: مش   التلميذ القائد على اساعدته 

وي إنهاء الدرس.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك إلدارة الفصل اليوم. واآلن، فلنختم الدرس بااللتفات إلى الزميل 

المجاور. أخبروا الزميل المجاور شيًئا واحًدا ساعد الزميل المجاور على تعلمه اليوم. تأكد من شكر كل 
منكم زميله على المساعدة في التعّلم.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين، فاشاركة األنشطة التي تفلموها، فالتفًي  عن 
االاتلان.

الفصل الثالث: إلى السوق

صالحة للشرب

األرض بعد نزول األمطار األرض قبل نزول األمطار

42

ر:�ماذا�يحدث�عندما�ينزل�المطر؟�ماذا�يحدث�إذا�تجمعت�المياه� فّكِ
في�وسط�المدينة؟�هل�هذه�المياه�صالحة�لالستخدام؟�

استخدم�هذه�الصفحة�لرسم�مالحظاتك.�

المياه في مدينة صغيرة



الفتج الثالثم إلى السوق 153

مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: في الدرس األخير، قمنا باستكشاف ساعدنا في التفكير في الماء الذي نراه في 

مدينتنا. أغلقوا أعينكم وتخيلوا المدينة التي بنيناها.
يقوم التالميذ بما يلي: إغالق أعيله: فتخيج نموذج المديلة.

يقول المعلم ما يلي: هل يمكنكم تخيل المدينة؟ افتحوا أعينكم. فلنتشارك سريًعا ما تتذكرونه من 
درسنا السابق. من يريد البدء في المشاركة العشوائية?

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ للًدء. مفد أن تت: اشاركة الف  ة، سيت: اختيار تلميذ آخ  فاتامفة 
الفملية.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة افلواة اما تفلموه، ث: اختيار تلميذ آخ  للمشاركة العشوائية.
يقوم المعلم بما يلي: اتامفة الفملية اع التالايذ الذين قادفا الملاقشة. اساعدة التالايذ اسب الحاجة 

مإعطائه: افاتيح األلغاز.
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في تذكر ما تعلمناه في استكشافنا. واآلن، لنتذكر محادثاتنا من الدروس 

األخرى. لقد كنا نتحدث عن االحتياجات والرغبات. واكتشفنا األماكن التي يمكننا الحصول على ما 
نريده وما نحتاج إليه منها. من يتذكر جارتنا الجديدة سارة؟ من منكم يستطيع تذكيرنا بما نقوم به 

لمساعدة سارة؟
ا مأنه: يساعدفن سارة وي الحتول على الملت ات التي  يقوم التالميذ بما يلي: تذكي  مفضه: مفضب

تحتاجها فالملت ات التي ت يدها وي الزلها ال ديد.
2. يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. نحن نساعد سارة في التسوق لشراء المنتجات التي تريدها 

والمنتجات التي تحتاجها. لنرجع مرة أخرى إلى ما رسمناه في كتب التالميذ في صفحة "رسم منزلي". 

المطبخغرفة النومالحمام

39

رسم منزلي
هذا�منزل.�يتكون�المنزل�من�ثالث�غرف:�المطبخ،�والحمام،�وغرفة�النوم.�

ارسم�األشياء�التي�توجد�في�كل�غرفة.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الخااس
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تف ف األنواع المختلفة ان المتاج  فالملت ات التي تًيفها.  
غلاء أغلية ا تًطة مالمحور فالفزف على اآلالت الموسيقية.  

السوق  
التوامج  
الملت ات  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

إعداد اخطط يحتوي على كلمات أغلية اليومم
هيا نذهب إلى السوق اليوم.
هيا نذهب إلى السوق اليوم.

نود ش اء _________.
هيا نذهب إلى _________ اليوم.

ا إذا كانت المتاج  التي يذهب إليها التالايذ عادةب وي  )اختياري( ق: مت ميع صور ووتوغ اوية للمتاج  المحلية لًيع األاذية فالمالمس فاألطفمة فالتوامج. سي ون هذا افيدب
الم تمع المحلي فاادة.

تحضي  الدرس
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هل تعتقد أن بإمكاننا الذهاب إلى متجر أو سوق واحدة لشراء كل هذه المنتجات. شاركوا إجاباتكم مع 
الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اإلجامات اع الزميل المجاور.
يقول المعلم ما يلي: يمكننا شراء الكثير من المنتجات من السوق. لعدة مرات، تكون هناك متاجر 

مختلفة لشراء منتجات مختلفة. نحن نستخدم قائمة للعثور على المنتجات التي نريدها والمنتجات 
التي نحتاجها. يجب أن نعرف األماكن التي يمكننا الذهاب إليها للعثور على المنتجات الموجودة في 

قائمتنا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أين ينبغي أن تتسوق سارة؟". اختر أحد أقالم التلوين الالزم 
استخدامها.

 يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة فاختيار قل: تلوين.
يقول المعلم ما يلي: يجب علينا مساعدة سارة في العثور على المتاجر المناسبة لشراء المنتجات 

الموجودة في قائمة التسوق الخاصة بها.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تحتاج سارة إلى شراء الخبز، والبيض، واللبن. ما المتجر الذي يمكن أن 

تذهب إليه لشراء هذه المنتجات؟
يقول المعلم ما يلي: لننظر إلى السوق األول. ماذا ترون في هذه الصورة؟ االلتفات إلى الزميل المجاور 

لإلجابة.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزميل المجاور ففصف التورة.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في إخبار زمالئكم بما الحظتموه في هذه الصورة.
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي فاشاركة اا ي فنه.

يقوم المعلم بما يلي: السماح لفدة تالايذ ممشاركة است شاواته: عن التورة.
يقول المعلم ما يلي: تحتوي قائمة التسوق الخاصة بسارة على الخبز، والبيض، واللبن. هل سيكون هذا 

المتجر جيًدا إذا قامت بزيارته؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون أن سارة ستجد ما تحتاجه 
هناك. إذا لم أتمكن من العثور على الخبز والبيض واللبن هناك، فأنزلوا اإلبهام إلى أسفل.

 يقوم التالميذ بما يلي: إنزال اإلمهام إلى أسفج.
يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. لن يبيع هذا المتجر الطعام. قوموا بتلوين الوجه العابس المجاور 

لهذا المتجر. ماذا يمكن أن تشتري سارة من هذا المتجر بداًل من الطعام؟
يقوم المعلم بما يلي: ت  ار الفملية اع التور التالية وي التفحة. وي المثالين الثاني فالثالث للمتاج ، يلًغي 

على التالايذ تقدي: سًب ل وع "اإلمهام إلى أعلى" أف إنزال "اإلمهام إلى أسفج". )ال تق: متقدي: األسًاب له:(.
الحوظة للمفل:م لتوسيع نطاق وه: التالايذ، ق: مف ض صور ووتوغ اوية للمتاج  المفتادة اثج اتاج  األاذية 

فالتوامج فسوق الطفام على التالايذ. اطلب ان التالايذ اتخاذ ق ار مشأن اا إذا كان مإا انه: ش اء الملت ات 
التي تذك ها )اثج الس افيج، أف الفلفج، أف اقفد( ان المت  ، أف اسأل التالايذ عن أسماء الملت ات التي يم ن 

ش اؤها ان كج ات  .
يقول المعلم ما يلي: لننظر مرة أخرى إلى الصورة الثانية في الصفحة. هذه المرة، سنعد قائمة بأربعة 
منتجات يمكننا شراؤها من هذا المتجر. نحن نعرف أن سارة بإمكانها شراء الخبز والبيض واللبن من 

هنا. من لديه فكرة بشأن المنتجات األخرى التي يمكن شراؤها من هذا المتجر؟
 يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لإلجامة.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء أرمفة تالايذ فكتامة الملت ات المقت اة على السًورة أف الورق القالب.
يقول المعلم ما يلي: لدينا أربعة منتجات في قائمتنا. هل يمكنكم مساعدتي في قراءة القائمة؟

سنردد الكلمات مًعا.
يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات أثلاء ق اءتها متوٍت عاٍل اع التالايذ.

 يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة ال لمات متوٍت عاٍل اع المفل:.
يقول المعلم ما يلي: رائع. لدينا قائمة بالمنتجات التي يتم بيعها في هذا المتجر. واآلن، سنذكر اثنين 

من المنتجات التي ال يمكننا العثور عليها هنا. من يمكنهم رفع أيديهم إلبالغنا بشيء ال يتم بيعه في 
هذا المتجر؟

 يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي فاشاركة اإلجامات وي االة ت: اختياره:.

43

تحتاج�سارة�إلى�شراء�الخبز�والبيض�واللبن.�ما�المتجر�الذي�يمكن�
أن�تذهب�إليه�لشراء�هذه�المنتجات؟

أين ينبغي أن تتسوق سارة؟
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يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تلميذين فكتامة الملت ات التي يقت اانها على السًورة أف الورق القالب اع 
فضع عالاة X م وارها. إذا كان لديك اتسع ان الوقت، و  ر خطوَتي المحادثة فإعداد قائمة ماستخدام صورة 

لمت   االمس لتأكيد افهوم اا يم ن ش اؤه ان المتاج  المختلفة وي أذهان األطفال.
يقول المعلم ما يلي: لقد نظرنا في المحالت التي تبيع منتجات مختلفة. وذلك ألهمية معرفة أماكن 
بيع المنتجات بالنسبة إلينا. فمعرفة األماكن التي يمكنك شراء المنتجات التي تحتاجها منها مفيدة 

ألسرتك. واآلن هيا نتعلم أغنية ستساعدنا في تذكر أماكن التسوق.
3. يقوم المعلم بما يلي: ع ض اخطط م لمات األغلية.

هيا نذهب إلى السوق
هيا نذهب إلى السوق

نود ش اء _________.

نود ش اء _________.
هيا نذهب إلى _________.
هيا نذهب إلى _________.

يقول المعلم ما يلي: سأغني أول سطرين من األغنية وسترددون ورائي. )يغني( هيا نذهب إلى السوق 
اليوم. هيا نذهب إلى السوق اليوم.

ا. يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات ميلما يغلي، فميلما يغلي األطفال أيضب
 يقوم التالميذ بما يلي: الغلاء، "هيا نذهب إلى السوق" ا تين.

يقول المعلم ما يلي: توجد كلمة مفقودة في السطر الثالث. سنضيف كلمة لمعرفة المنتجات التي 
سنشتريها. هذه المرة، هيا نضع كلمة "حذاء". سأضع صورة حذاء لمساعدتنا في تذكر الكلمة.

يقوم المعلم بما يلي: فضع صورة اذاء على المخطط وي الم ان الفارغ مفد "نود ش اء".
يقول المعلم ما يلي: غنوا ورائي. )غناء( نريد شراء حذاء.

ا. يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات ميلما يغلي، فميلما يغلي األطفال أيضب
 يقوم التالميذ بما يلي: غلاء، "نود ش اء اذاء".

يقول المعلم ما يلي: توجد كلمة مفقودة في السطر األخير أيًضا. سنضيف المكان الذي نشتري منه 
الحذاء. اهمسوا في أيديكم. من أين نشتري الحذاء؟

يقوم التالميذ بما يلي: الهمس وي األيدي قائلين "ات   األاذية".
يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. سنقول "متجر األحذية" في السطر األخير. غنوا ورائي. )غناء( 

سنذهب إلى متجر األحذية اليوم.
ا. يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات ميلما يغلي، فميلما يغلي األطفال أيضب

يقوم التالميذ بما يلي: غلاء "سلذهب إلى ات   األاذية اليوم".
يقول المعلم ما يلي: هذه المرة، هيا نغني األغنية كلها مًعا. سأشير إلى الكلمات بينما نغني.

هيا نذهب إلى السوق
هيا نذهب إلى السوق

نود شراء حذاء.
سنذهب إلى متجر األحذية اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات ميلما يغلي اع األطفال.
يقوم التالميذ بما يلي: الغلاء اع المفل:.

يقوم المعلم بما يلي: يم لك غلاء األغلية ا ة أخ ى ماستخدام شيء جديد إذا كان التالايذ محاجة إلى ازيٍد 
ان التدريب. وي هذه الم الة، ي ب أن ي ون التالايذ يف وون األغلية مالقدر ال اوي ليغلوها مدفن اساعدة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن بعد أن تدربنا على األغنية، سنقوم بإضافة بعض األدوات. ستساعدنا األدوات 
في جعل األغنية أكثر بهجة.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع األدفات الموسيقية على التالايذ. إذا ل: ت ن هلاك أدفات اوسيقية كاوية ل ميع 
التالايذ، واجفله: يتلافمون األدفار وي استخدااها. إذا ل: ت ن لديك أي أدفات اوسيقية وي الفتج، ويم ن 
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للتالايذ استخدام سطح المقفد كطًلة أف التتفيق مأيديه: لفمج أصوات اتااًة للغلاء. ات ك التالايذ وت ة 
ليتدرموا على استخدام األدفات الموسيقية. ق: متقسي: التالايذ إلى ا موعات ان 8 إلى 10 تالايذ اتى يتم لوا 

ا. ان غلاء األغلية افب
يقول المعلم ما يلي: قوموا بالعزف على األدوات وغناء األغنية ضمن مجموعاتكم. حددوا كمجموعة ما 

تريدون شراَءه والمتجر الذي ستذهبون إليه.
يقوم التالميذ بما يلي: الفزف على اآلالت فغلاء األغلية.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ اسب الحاجة. قد يحتاج التالايذ إلى تلافب 
األدفار وي استخدام األدفات أف تحديد كيفية الفزف عليها أثلاء الغلاء.

4. يقوم المعلم بما يلي: طلب التوقف عن الفزف علد قضاء الم موعات الفت ة ال اوية للتدريب. فإذا كان 
الوقت يسمح، واطلب ان كج ا موعة عزف أغليته: أاام مقية التالايذ ليستمفوا إليها. يم ن ل ميع التالايذ 

ا إذا تشاركت الم موعة وي نفس الشيء فالمت   قًج الفزف. الغلاء افب
يقول المعلم ما يلي: واآلن، سنستمع إلى الموسيقى التي عزفتها كل مجموعة. يمكننا أن نغني جميًعا 

مًعا، ولكن ستقوم مجموعة واحدة فقط في كل مرة بعزف الموسيقى التي استخدمتها.
يقوم المعلم بما يلي: دعوة كج ا موعة للحضور إلى اقداة الفتج فاشاركة الشيء فالمت   الذي اختارفه 

فعزف الموسيقى الخاصة مه: أثلاء غلاء اآلخ ين لألغلية.
يقوم التالميذ بما يلي: ستفزف ا موعة فاادة على األدفات ميلما يغلي مقية التالايذ.

يقوم المعلم بما يلي: الت  ار اتى تشارك جميع الم موعات الموسيقى الخاصة مها.
يقول المعلم ما يلي: يا لكم من موسيقيين رائعين! شكًرا جزياًل للعزف لنا.

5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: سوف أنادي على اسم باستخدام عصّىّ األسماء. سيكون هذا التلميذ هو التلميذ 
القائد. سيساعدنا التلميذ القائد على مناقشة ما قمنا بتعلمه اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ماستخدام عصّىّ األسماء.
يقوم التالميذ بما يلي: يتولى التلميذ القائد المختار قيادة الملاقشة عن ط يق السؤال عما تفلموه 

اليوم وي الدرس. روع التالايذ اآلخ ين أليديه: لمشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: مم  د تقدي: األو ار ال ئيسة لهذا اليوم، يقوم المفل: مش   التلميذ القائد على اساعدته 

وي إنهاء الدرس.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك إلدارة الفصل اليوم. واآلن فلنختتم الدرس بااللتفات إلى الزميل 

المجاور. أخبروا الزميل المجاور شيًئا واحًدا ساعد الزميل المجاور على تعلمه اليوم. تأكد من شكر كل 
منكم زميله على المساعدة في التعّلم.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين، فاشاركة األنشطة التي تفلموها، فالتفًي  عن 
االاتلان.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: فلنتشارك سريًعا ما تتذكرونه من درسنا السابق. من يريد البدء في المشاركة 

العشوائية?
يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ للًدء. مفد أن تت: اشاركة الف  ة، سيت: اختيار تلميذ آخ  فاتامفة 

الفملية.
يقوم التالميذ بما يلي: يشارك تلميذ فااد شيئبا اما تفلمه.

يقوم المعلم بما يلي: اواصلة الفملية اع قيادة التالايذ للملاقشة. اساعدة التالايذ اسب الحاجة مإعطائه: 
افاتيح األلغاز.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد تعرفنا على ما يمكننا شراؤه من المتاجر المختلفة. اليوم، سنقوم برحلة 
تخيلية عن السوق. سنفكر فيما يمكننا شراؤه من السوق. أحياًنا نشتري منتجات نحتاجها. وأحياًنا 

نشتري منتجات نريدها. أغلقوا أعينكم. تخيلوا أنكم في السوق مع أسركم.
يقوم التالميذ بما يلي: غلق أعيله: فتخيج أنه: وي السوق.

يقول المعلم ما يلي: هل يمكنكم تخيل السوق؟ ال تفتحوا أعينكم. استمروا في تخيل أنفسكم في 
السوق. فكروا في كل المنتجات المختلفة التي ترونها في السوق. إذا كان بإمكانكم ذكر منتجات ترونها 

في السوق، فارفعوا اإلبهام إلى أعلى.
يقوم التالميذ بما يلي: روع اإلبهام إلى أعلى.

يقوم المعلم بما يلي: اللظ  إلى جميع التالايذ. إذا كان هلاك تلميذ ال ي وع اإلبهام إلى أعلى، واذهب إليه 
ا لمساعدته وي التف ي  وي شيء ُيًاع وي السوق. فأعِطه و  ة أف تلميحب

يقول المعلم ما يلي: واآلن افتحوا أعينكم من فضلكم. تذكروا شيئين مما يمكنكم رؤيته في السوق. 
أرجو منكم الوقوف واختيار زميل للعمل معه. ستقوم أنت وزميلك بالمصافحة، والمشاركة، والتصفيق 

مًعا. صافح زميلك.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السادس
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
ذك  الملت ات لش ائها ان السوق.  
تحديد اا يلزاه: ش اؤه.  
اقارنة األسفار فالسفي الدخار األاوال.  

السوق  
قائمة التسوق  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
قائمة التسوق الخاصة مالمفل:  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

إعداد قائمة تسوق يم لك استخدااها. التأكد ان أنها تتضمن الت ات ت يدها فالت ات أخ ى تحتاجها. ستت: اشاركة هذه القائمة اع التالايذ، لذا ي ب أال ت ون 
طويلة. اختياريم أفراق على ش ج نقود ليستخداها التالايذ. ي ب أن تسافي كج فرقة عملة فادة فاادة. سيحتاج كج طفج إلى 10 فرقات على ش ج نقود. يم ن 
أن ت ون الفمالت صغي ة الح :، اوالي ُسدس إلى ثمن ا : التفحة. )سيت: استخدام هذه الفمالت وي الدرس السامع، فل لها اختيارية وي الدرس السادس(.

تحضي  الدرس
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يقوم التالميذ بما يلي: المتاوحة.
يقول المعلم ما يلي: ليخبر كٌل منكم زميله بشيء مما يمكنه رؤيته في السوق. وتذكروا تبادل األدوار 

أثناء التحدث واالستماع جيًدا ألفكار بعضكم البعض.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.

يقوم المعلم بما يلي: الح الزايلين مفض الوقت لمشاركة الملت ات قًج المتامفة.
يقول المعلم ما يلي: لقد شاركتم المنتجات الخاصة بكم. واآلن، قوموا بالتصفيق مًعا.

ا عن السفادة. ا تفًي ب يقوم التالميذ بما يلي: التتفيق افب
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم أيها التالميذ. واآلن، ابحثوا عن زميل جديد. انتقلوا إلى مكان آخر داخل 
ا حتى الرقم واحد. عندما أقول "واحد"، يجب أن يكون كٌل  الفصل للبحث عن زميل جديد. وسأعد تنازلّيً

منكم قد وجد الزميل الجديد. هل أنتم مستعدون؟ 5، 4، 3، 2، 1.
يقوم المعلم بما يلي: الفّد مًطء لملح التالايذ و صة للًحث عن زايج وي ا ان آخ  ان الفتج.
يقول المعلم ما يلي: قوموا بالمصافحة، والمشاركة، والتصفيق مًعا مرة أخرى مع الزميل.

يقوم المعلم بما يلي: تيسي  القيام بالمصافحة، والمشاركة، والتصفيق مًعا اتى يستمع التالايذ إلى المزيد 
ان الملت ات التي ذك ها زاالؤه: وي الفتج.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة وي جولتين إضاويتين ان المصافحة، والمشاركة، والتصفيق 
مًعا.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم جميًعا. شكًرا لكم على مشاركة ما رأيتموه في السوق.

3. يقول المعلم ما يلي: عادًة ما تقوم األسر بإعداد قائمة بالمنتجات التي سيشترونها من السوق. 
تساعدهم القائمة في تذكر كل المنتجات التي سيشترونها. هذه القائمة تساعدنا على التذكر. ها هي 

قائمة أعددتها للسوق.
يقوم المعلم بما يلي: اشاركة قائمة الملت ات التي قام مش ائها.

يقول المعلم ما يلي: لماذا اخترُت هذه المنتجات في رأيكم؟ هل تعتبر احتياجات أم رغبات؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأو ار.

يقول المعلم ما يلي: دعونا ننشئ قائمة بالمنتجات التي يمكننا شراؤها من السوق. سأستخدم عصّىّ 
األسماء الختيار تلميذ إلدارة الحوار. سيقوم القائد باختيار بعض التالميذ لإلجابة، وسأكتب إجاباتكم 

على السبورة ليراها الجميع.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار قائد التالايذ إلدارة الحوار. تس يج إجامات التالايذ 
على فرق كًي  الح : أف على السًورة. ت  ار هذه الفملية خمس أف ست ا ات لفمج قائمة صغي ة مالملت ات 

التي يم ن ش اؤها ان السوق.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة شيء يم ن ش اؤه ان السوق.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم أيها التالميذ. أصبحت لدينا قائمة بالمنتجات التي يمكننا شراؤها من 
السوق. سوف يساعدنا هذا في تذكر ما نريد شراَءه. لقد كنا نتحدث عن االحتياجات والرغبات. تذكروا 

أن الحاجة هي شيء ال يمكننا العيش بدونه. يعتبر الطعام حاجة. والمالبس حاجة. ما المنتجات 
الموجودة ضمن قائمتنا وتعد احتياجات؟ ارفعوا أيديكم إذا رأيتم أحد االحتياجات في قائمتنا.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة االاتياجات ملون اميز، إن أا ن. إذا ل: ت ن هلاك ااتياجات وي القائمة، ويم لك 
إضاوتها وي هذه الم الة ان الدرس.

 يقوم التالميذ بما يلي: ذك  مفض الملت ات الموجودة وي القائمة فتفتً  ااتياجات.
يقول المعلم ما يلي: الرغبة عبارة عن شيء من الجيد الحصول عليه، ولكنه غير ضروري. تعد اللعبة 
مثااًل إلحدى الرغبات. وقطعة الحلوى مثال إلحدى الرغبات. ما المنتجات الموجودة ضمن قائمتنا 

وتعد رغبات؟ ارفعوا أيديكم إذا رأيتم إحدى الرغبات في قائمتنا.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة ال غًات ملون اميز آخ ، إن أا ن. إذا ل: ت ن هلاك رغًات وي القائمة، ويم لك 

إضاوتها وي هذه الم الة ان الدرس.
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يقوم التالميذ بما يلي: ذك  مفض الملت ات الموجودة وي القائمة التي تفتً  رغًات.
يقوم المعلم بما يلي: وي هذا الوقت، يم لك ا اجفة المفاهي: الحسامية عن ط يق الفّد فاقارنة عدد 

االاتياجات فال غًات وي القائمة.
4. يقول المعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة "قائمة التسوق الخاصة بى" في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى صفحة قائمة التسوق الخاصة مي.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ارسم أربعة أشياء ستشتريها من السوق. ارسم اثنين من االحتياجات 

واثنين من الرغبات.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان دوركم إلعداد قائمة تسوق. اختاروا ما ستضعونه في قائمة التسوق 

الخاصة بكٍل منكم وارسموا صوًرا للمنتجات. استخدموا األلوان إلضافة تفاصيل إلى الصور.

الحوظة للمفل:م قد يحتاج التالايذ إلى علوان اقت ح ليف  فا وي الملت ات األرمفة. و   وي تحديد وئة أف سياق 
اثج قائمة اا نشت يه للفشاء أف للفام الدراسي ال ديد.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: أرمفة الت ات.

يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على إضاوة كلمات إلى القائمة إذا كانوا قادرين على كتامة ال لمات. الح 
التالايذ فقتبا ل س: الملت ات الخاصة مه:. الت ول وي أرجاء الفتج فالتحقق اما إذا كان التالايذ يحتاجون 

إلى المزيد ان المساعدة لفه: االاتياجات فال غًات، خالل هذا الوقت. سؤال التالايذ عما إذا كانت ال سواات 
الخاصة مه: تمثج رغًات أم ااتياجات.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لبذل الكثير من الجهد في الرسومات. شاركوا أعمالكم مع الزميل المجاور. 
اطلبوا من الزميل المجاور تحديد شيئين يعتبران من االحتياجات وشيئين يعتبران من الرغبات لديكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة صفحات كتاب التلميذ اع الزايج فتحديد ال غًات فاالاتياجات.
5. يقول المعلم ما يلي: نحن نعلم أن بعض المنتجات الموجودة في القائمة الخاصة بنا ُتباع في 

محالت مختلفة. وأحياًنا، قد نجد منتجات متشابهة في نفس المتجر. وكثيًرا ما تكون تلك المنتجات 
بأسعار مختلفة. لقد تعلمنا بعض المعلومات عن النقود في الرياضيات. فلنمارس ما تعلمناه. انتقلوا 

إلى صفحة "التسوق" في كتاب التلميذ لديكم.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: ستجدون في هذه الصفحة مجموعات لمنتجين متشابهين. وكل منتج منهما 
يحمل عالمة سعر.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ضع دائرة حول المنتج األقل سعرًا.
يقول المعلم ما يلي: سنجيب عن السؤال األول مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّى األسماء الختيار تلميذين لق اءة عالاات األسفار على قميتين وي 
التف األفل.

يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة عالاات األسفار الموجودة على القميتين.
يقول المعلم ما يلي: أحد القميصين ثمنه 10 جنيهات، واآلخر ثمنه 7 جنيهات. فكروا بهدوء ثم اهمسوا 

في األيدي باإلجابة. أي القميصين أقل سعًرا؟
يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  مح ية للمقارنة مين السف ين، ماستخدام أو ار استمدة ان ال ياضيات 

ث: الهمس وي األيدي ماإلجامة )المخطط(.
يقول المعلم ما يلي: من يمكنه مشاركة إجابته معنا وكيف توصل إليها؟

 يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لمشاركة اإلجامات فسًب اختيارها.
يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح، القميص المخطط أقل تكلفًة. نحن نعلم أن السبب في ذلك هو أن 7 

أقل من 10. واآلن، التفتوا إلى الزميل المجاور أي القميصين تعتقد أنه يتعين عليك شراؤه؟ ولماذا؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار فاألسًاب اع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تلميذين أف ثالثة لمشاركة إجاماته: فأسًامه: اع التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره: فأسًامه: اع الزاالء وي الفتج.

يقول المعلم ما يلي: قال بعضكم إنه يتعين عليكم شراء القميص المخطط ألنه أقل تكلفًة. هيا نحسب 
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فرق السعر. لقد تعلمنا بعض المعلومات عن الطرح في الرياضيات. فلنتدرب اآلن. هل يمكن ألحدكم أن 
يوضح كيف يمكننا استخدام الطرح لإلجابة عن هذا السؤال: احسبوا الفرق؟

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح كيفية ط ح الفدد األصغ  ان األكً  لإلجامةم اساب الف ق.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لش ح كيفية استخدام الط ح. ميلما يش ح التلميذ، اكتب اسألة 

الط ح على السًورة ماستخدام استطيالت لتمثيج فرقة االية مقيمة 1 جليه ات ي.
يقوم التالميذ بما يلي: الوصول إلى اإلجامة "3" ماستخدام األساليب ال ياضية.

الحوظة للمفل:م إذا أا ن، وف   وي توزيع 20 فرقة االية اتورة/غي  اقيقية مقيمة 1 جليه على كج اثلين ان 
التالايذ. ماإلضاوة إلى استخدام األساليب الذهلية ال ياضية، يم ن للتالايذ استخدام الورقة المالية وئة 1 جليه 

ات ي ماعتًارها أدفات لفب لمقارنة األسفار.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام نفس الفملية فالحوار للمقارنة مين الطيارتين الورقيتين، ث: تش يع التالايذ 

على احافلة المقارنة مين أسفار الًطيخ ممف ده:.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال صفحة التلميذ عن ط يق المقارنة مين األسفار، ففضع دائ ة اول 

السف  األقج، فاستخدام الط ح لحساب اقدار الف ق وي السف .
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في إيجاد الفرق في األسعار. إذا حرصتم على البحث عن السعر األقل في 

السوق، فستنفقون مبلًغا أقل من المال. أحسنتم التسوق أيها التالميذ.

6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: سوف أنادي على اسم باستخدام عصّىّ األسماء. سيكون هذا التلميذ هو التلميذ 
القائد. سيساعدنا التلميذ القائد على مناقشة ما قمنا بتعلمه اليوم. سيسأل القائد: ما المهارات 

الرياضية التي نستخدمها في هذا الدرس؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ماستخدام عصّىّ األسماء.

يقوم التالميذ بما يلي: يتولى التلميذ القائد المختار قيادة الملاقشة فط ح سؤال عن المهارات 
ال ياضية التي ت: استخدااها. روع التالايذ اآلخ ين أليديه: لمشاركة األو ار.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: فلنتشارك سريًعا ما تتذكرونه من درسنا السابق. من يريد البدء في المشاركة 

العشوائية?
يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ للًدء. مفد أن تت: اشاركة الف  ة، سيت: اختيار تلميذ آخ  فاتامفة 

الفملية.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة العشوائية لم اجفة الدرس السامق.
يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ اسب الحاجة مإعطائه: افاتيح األلغاز.

فنا على الكثير عن التسوق. سنقوم اليوم بتمثيل أننا في األسبوع  2. يقول المعلم ما يلي: لقد تعّرَ
السابق لبدء العام الدراسي. سنتسوق لشراء لوازم المدرسة. ستقومون بإعداد قائمة بالعناصر التي 

تحتاجونها أو تريدونها في الفصل. ستكون لديكم ميزانية. هل سبق أن سمع أحدكم عن كلمة "ميزانية" 
من قبل؟

يقوم التالميذ بما يلي: شاركوا اا لدي : ان اف وة عن كلمة ايزانية.
يقوم المعلم بما يلي: استدعاء عدة تالايذ لتخمين افلى كلمة "ايزانية".

يقول المعلم ما يلي: الميزانية تعني خطة متعلقة بكيفية إنفاق نقودك. لماذا تعتبر الميزانية مهمة في 
رأيكم؟ خذوا وقت التفكير، ثم شاركوا أفكاركم مع الزمالء المجاورين.

يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  كٌج على ادة ث: اشاركة األو ار اع الزمالء المجاورين.
ا. فهي تساعدنا في أن نعرف ما إذا كان لدينا  يقول المعلم ما يلي: يعد استخدام الميزانية أمًرا مهّمً

المال الكافي لشراء كل المنتجات المكتوبة في قائمتنا أم ال. سأعطيكم اليوم 10 جنيهات مصورة/غير 
حقيقية. هل يمكنكم أن توضحوا لي العدد 10 بأيديكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: إظهار األصامع الفش ة.

يقول المعلم ما يلي: ستقومون بعمل ميزانية اليوم. ستقررون كيفية إنفاق 10 جنيهات. قبل أن نبدأ، هيا 
نقم بعملية تجميع األفكار عن األشياء التي قد نحتاجها في المدرسة. ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم 

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السامع
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
اختيار الملت ات لش ائها للمدرسة.  
اتخاذ الق ارات اع فضع الميزانية وي االعتًار.  
استخدام ال مع فالط ح لتحديد المًالغ المالية.  
التدريب على تًادل األاوال لش اء الملت ات.  

فرق كًي  الح : أف سًورة  الميزانية  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
نقود اتورة/غي  اقيقية، عش  فرقات االية   

ان وئة 1 جليه ات ي ل ج تلميذ أف زفج ان 
التالايذ.

المف دات األساسيةنواتج التفل:

عمج نقود اتورة/غي  اقيقية ليستخداها التالايذ. ي ب أن تسافي كج فرقة عملة فادة فاادة. سيحتاج كج طفج إلى 10 فرقات عملة اتورة/غي  اقيقية. يم ن 
أن ت ون الفمالت صغي ة الح :، اوالي ُسدس إلى ُثمن ا : التفحة.

تحضي  الدرس
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فكرة عن المنتجات التي ينبغي عليكم شراؤها. هيا نختار تلميًذا قائًدا لمساعدتي في اختيار التالميذ.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لقيادة الملاقشة.

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لمشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة الملت ات المقت اة على السًورة وي قائمة طويلة.

يقول المعلم ما يلي: هناك العديد من المنتجات التي نحتاجها والمنتجات التي نريدها والتي تساعدنا 
في التعلم. هيا نفكر في الميزانية. الميزانية المقترحة لدينا قيمتها 10 جنيهات. لدينا 10 جنيهات. 
فهل يمكننا شراء منتجات بإجمالي تكلفة 15 جنيًها بـ 10 جنيهات فقط؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا 

كنتم تعتقدون أن اإلجابة نعم.
يقوم التالميذ بما يلي: روع اإلبهام إلى أعلى إذا كانوا يفتقدفن أن اإلجامة نف:. )اإلجامة ال.(

3. يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. لدينا 10 جنيهات فقط. ال يمكننا أن ننفق أكثر من 10 جنيهات. 
أتساءل كم عدد المنتجات التي يمكننا شراؤها بـ 10 جنيهات. انتقلوا إلى صفحة "وضع ميزانية )الجزء 

األول(".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: هناك العديد من المنتجات في هذه الصفحة يمكننا استخدامها داخل الفصل. 
تحدثوا مع الزمالء المجاورين. ما المنتجات التي ترونها؟ كم تبلغ تكلفتها؟

يقوم التالميذ بما يلي: الحديث إلى الزمالء المجاورين لتحديد الملت ات فت لفتها.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاالستماع لمحادثات التالايذ. الح التالايذ الوقت ليتلاقشوا 
ا. أثلاء الاقشة التالايذ، ق: متسلي: كج تلميذ أف تلميذين 10 عمالت فرقية ان وئة ال ليه. ق: متفديج الدرس  افب

التالي ليتلاسب اع ظ فف الفمج الملف د أف الفمج اع زايج اسب الحاجة.
يقول المعلم ما يلي: لنقرأ اإلرشادات الموجودة في هذه الصفحة. اتبعوا اإلرشادات بينما أقرؤها.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: انظر إلى الصور. انظر إلى سعر كل منتج. ما الذي يمكننا شراؤه بمبلغ 
10 جنيهات؟

 يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: هناك العديد من المنتجات التي يمكننا شراؤها هنا. هيا نستخدم النقود التي 

لدينا للتخطيط لما سنشتريه. أواًل: هيا نعد النقود للتأكد من أنها 10 جنيهات. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى 
إذا كان عدد األوراق المالية 10 جنيهات.

يقوم التالميذ بما يلي: عد اللقود فروع اإلبهام إلى أعلى إذا كان ا موع الفمالت 10 جليهات.
يقول المعلم ما يلي: يمتلك كٌل منكم 10 جنيهات إلنفاقها. لنتدرب مًعا على وضع ميزانية قبل إعداد 

الميزانية الخاصة بكم مع الزميل المجاور. هل يمكن ألحدكم اقتراح المنتج األول الالزم شراؤه؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي القت اح علت .

يقوم المعلم بما يلي: ت  ار اس: الملتج فاطالًة التالايذ ماإلشارة إليه. سؤال تلميذ آخ  عن ت لفة هذا 
الملتج. يستخدم التمغ التالي كمثال.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، هيا نشتري بعض الصمغ. أروني تكلفة الصمغ عن طريق العّد على 
األصابع.

 يقوم التالميذ بما يلي: روع ثالثة أصامع.
يقول المعلم ما يلي: ثمن الصمغ 3 جنيهات. عدوا ثالثة جنيهات وضعوها على المنضدة.

يقوم التالميذ بما يلي: فضع ثالثة جليهات على الملضدة.
يقوم المعلم بما يلي: ا اقًة التالايذ أثلاء الفّد فاستخدام ط يقة الفّد مزيادة فااد.

يقول المعلم ما يلي: ضعوا هذا المال جانًبا. هذا هو المال الذي أنفقناه. واآلن، لنعد الجنيهات 
المتبقية في أيدينا. كم عدد الجنيهات المتبقية؟ اعملوا مًعا للتأكد من صحة إجاباتكم.
يقوم التالميذ بما يلي: عد ال ليهات المتًقية )سًفة( فالتحقق ان اإلجامة اع الزايج.

يقول المعلم ما يلي: أحب بالفعل علبة األقالم الرصاص. هل لديكم ما يكفي من النقود لشرائها بعد 
ذلك؟
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يقوم التالميذ بما يلي: قول "ال".
يقول المعلم ما يلي: حسًنا، ماذا يمكننا أن نشتري أيًضا؟

يقوم المعلم بما يلي: ت  ار خطوات اختيار التالايذ للملت ات الالزم ش اؤها )أقج ان أف تسافي ال زء 
ًبا اتى يلفقوا الفش ة جليهات مال ااج. كتامة الملت ات  المتًقي ان اللقود(، فمفد ذلك عد اللقود ففضفها جان

التي ت: ش اؤها فالت اليف على السًورة لفمج نموذج فضع ايزانية.
الحوظة للمفل:م اا ص على الت كيز على أن هلاك الفديد ان الم موعات المختلفة التي سَتلتج علها إجامة 

ًبا، يفتقد التالايذ مش ج خاطئ أنه وي ال ياضيات ال توجد إال إجامة  صحيحة )إنفاق 10 جليهات أف أقج(. غال
فاادة صحيحة. يفد هذا اللشاط فاللشاط التالي و صة رائفة لإلشارة إلى و  ة فجود عدة الول صحيحة 

فتتحيح أنواع التف ي  المختلفة.
يقول المعلم ما يلي: واآلن يمكنكم العمل مع الزمالء المجاورين لوضع ميزانية خاصة بكم إلنفاق مبلغ 

10 جنيهات.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الزميل المجاور إلنفاق 10 جليهات.

ا فتقدي: المساعدة له: اسب الحاجة. يقوم المعلم بما يلي: الت ّول وي أنحاء الفتج أثلاء عمج التالايذ افب
4. يقول المعلم ما يلي: مهاراتكم الرياضية توضح أنكم تتعلمون الجمع والطرح. وقد فكرتم بطريقة 

رائعة. لنتوقف بعض الوقت اآلن وننظر إلى الصفحة التالية بعنوان "وضع ميزانية )الجزء الثاني(".
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: استخدم الصور من الصفحة السابقة. ما الذي يمكننا شراؤه بمبلغ 10 

جنيهات؟ قم باقتراح طرق متعددة إلنفاق 10 جنيهات.
يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.

يقول المعلم ما يلي: هل يمكن ألحدكم أن يشرح بأسلوبه ما ُيفترض علينا أن نفعله في هذه الصفحة 
من فضلكم؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ أف اثلين للش ح.
يقوم التالميذ بما يلي: الش ح فاالستماع إلى مفضه: الًفض.

يقول المعلم ما يلي: يبدو ذلك ممتًعا! تخيل أنكم تنفقون 10 جنيهات. فكروا في أكبر قدر ممكن من 
الطرق الممكنة إلنفاق 10 جنيهات. استخدموا نقودكم للعّد. اكتبوا المنتجات التي اشتريتموها حتى ال 

تنسوا. في كل مربع، اكتبوا ما اشتريتموه مقابل 10 جنيهات. يمكنكم رسم صور أو كتابة كلمات.
ا فالتحقق ان  يقوم التالميذ بما يلي: إعداد ايزانيات اتفددة ل يفية إنفاق 10 جليهات. الفمج افب

صحة عمج مفضه: الًفض.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج أثلاء عمج التالايذ على فضع ايزانية فإنفاق المال. التوجيه 

اسب الحاجة. إذا أكمج التالايذ الم مفات الثالثة الموجودة وي التفحة، وش فه: على التف ي  وي ط ق أخ ى 
لإلنفاق فاساعدة الزاالء اآلخ ين.

يقول المعلم ما يلي: لقد بذلتم الكثير من الجهد. لقد كان تدريًبا جيًدا على "يوم السوق". ستكونون 
قادرين على شراء منتجات من أصدقائكم. هيا نتحقق من األوراق التي على شكل نقود. سنحتاج إليها 

في يوم السوق. ها قد حان وقت تنظيف مكاننا.
يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الملطقة.

5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: سوف أنادي على اسم باستخدام عصّىّ األسماء. سيكون هذا التلميذ هو التلميذ 
القائد. سيساعدنا التلميذ القائد على مناقشة ما قمنا بتعلمه اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ماستخدام عصّىّ األسماء.
يقوم التالميذ بما يلي: يتولى التلميذ القائد المختار قيادة الملاقشة عن ط يق السؤال عما تفلموه 

اليوم وي الفتج. روع التالايذ اآلخ ين أليديه: لمشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: مم  د تقدي: األو ار ال ئيسة لهذا اليوم، يقوم المفل: مش   التلميذ القائد على اساعدته 

وي إنهاء الدرس.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك إلدارة الفصل اليوم. واآلن فلنختتم الدرس بااللتفات إلى الزميل 
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المجاور. أخبروا الزميل المجاور شيًئا واحًدا ساعد الزميل المجاور على تعلمه اليوم. تأكد من شكر كل 
منكم زميله على المساعدة في التعّلم.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين، فاشاركة األنشطة التي تفلموها، فالتفًي  عن 
االاتلان.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: فلنتشارك سريًعا ما تتذكرونه من درسنا السابق. من يريد البدء في المشاركة 

العشوائية?
يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ للًدء. مفد أن تت: اشاركة الف  ة، سيت: اختيار تلميذ آخ  فاتامفة 

الفملية.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة افلواة اما تفلموه، ث: المشاركة وي لفًة المشاركة العشوائية.

يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ اسب الحاجة مإعطائه: افاتيح األلغاز.
2. يقول المعلم ما يلي: في هذا المحور "كيف يعمل العالم؟" تعرفنا على األسواق. كما تعرفنا على بعض 

المنتجات التي يمكننا شراؤها. وباألمس، بدأنا استخدام ما تعلمناه في الرياضيات. لقد تدربنا على 
استخدام النقود لشراء المنتجات. فمن منكم يتذكر شكل النقود التي استخدمناها؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامةم الفمالت وئة جليه فااد.
يقول المعلم ما يلي: نعم، استخدمنا العمالت فئة الجنيه فقط. إذا كان هناك شيء سعره 3 جنيهات، 

فكم عملة ينبغي علينا عدها؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّى األسماء الختيار تلميذ لإلجامة.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامةم ثالث عمالت وئة ال ليه.
يقول المعلم ما يلي: صواب، لقد استخدمنا ثالث عمالت فئة الجنيه لدفع ثمن منتج سعره 3 جنيهات. 

كم عدد العمالت التي يجب علينا عدها لدفع ثمن منتج سعره 6 جنيهات؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّى األسماء الختيار تلميذ لإلجامة.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الثاان
المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
ا اجفة فاستخدام اًالغ الفملة المختلفة مال ليه المت ي.  
التدريب على تًادل األاوال لش اء الملت ات.  
اتخاذ الق ارات اع فضع الميزانية وي االعتًار.  
استخدام ال مع فالط ح لتحديد المًالغ المالية.  

جليه ات ي  
الفميج  
الًائع  
الملت ات  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
ا موعات أاوال اتورة/غي  اقيقية،   

مما وي ذلك خمس فرقات االية وئة جليه 
فااد، ففرقتان االيتان وئة 5 جليهات، 
ففرقة االية فاادة وئة 10 جليهات ل ج 

تلميذ أف تلميذين.

المف دات األساسيةنواتج التفل:

ا. ك: عدد التالايذ وي الم موعة؟ أين سيقام السوق؟ اا اللوازم التي سيستخداها التالايذ لتمثيج الملت ات الخاصة  تحديد كيفية التفااج وي يوم السوق اقداب
مالتسوق؟ هج سيتم ن التالايذ ان رس: الالوتات أف طالئها؟

وي نهاية درس اليوم، ستقدم للتالايذ إرشادات خاصة ميوم السوق. ضع اللوازم المتوو ة وي ذهلك.

تحضي  الدرس
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يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامةم ست عمالت وئة ال ليه.
يقول المعلم ما يلي: صواب، لقد قمنا بعّد ست عمالت فئة الجنيه. لقد عملنا باستخدام 10 جنيهات 

باألمس. فهل يمكن ألٍي منكم تخمين كم عدد العمالت التي نحتاجها لشراء شيء ثمنه 20 جنيًها؟ 
ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة.

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار. )اإلجامةم عش فن عملة وئة ال ليه.(
يقول المعلم ما يلي: هذا مبلغ كبير يصعب عليكم عده. لذا أتساءل هل هناك طريقة أسهل لدفع ثمن 

المنتجات بداًل من عّد العمالت فئة الجنيه الواحد. لقد استخدمنا فئتين أخرتين من العمالت المالية 
في درس سابق. هل يمكن ألي شخص تذكر فئتي العملة هاتين اللتين كنا نستخدمهما؟ ارفعوا أيديكم 

إذا كانت لديكم فكرة.
يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تلميذين امن ي وفون أيديه: لإلجامة. توزيع كتيًات التلميذ فا موعات جديدة 
ان األفراق على ش ج نقود ان ميلها فرقة وئة 10 جليهات، ففرقة االية وئة 5 جليهات فخمس فرقات االية وئة 

جليه فااد.
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار. )اإلجامة التحيحة هي الفملتان وئة 5 جليهات ف10 جليهات(.

3. يقول المعلم ما يلي: اليوم، سنتدرب على دفع ثمن المنتجات باستخدام العمالت فئات الجنيه و5 
جنيهات و10 جنيهات. هيا نرى ما إذا كان بإمكاننا تمييز األماكن التي يمكننا استخدامها فيها أم ال. 

ُيرجى االنتقال إلى كتاب التلميذ الخاص بكم في الصفحة بعنوان "أي ورقة نقدية؟" ماذا ترون؟
يقوم التالميذ بما يلي: الًحث عن التفحة التحيحة فمدء االست شاف.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تالايذ لمشاركة اا الاظوه.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة المالاظات المتفلقة مالتفحة.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: انظر إلى سعر كل منتج. ارسم األوراق النقدية التي يمكنك استخدامها 
في المربعات الموجودة بجانب كل منتج.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّى األسماء الختيار تالايذ إلعداد قائمة مالملت ات المتورة وي التفحة 
فت  ار ت لفتها أاام جميع التالايذ.

يقوم التالميذ بما يلي: ذك  السف  الخاص م ج التج اتور وي التفحة.
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في قراءة سعر المنتجات. واآلن، هيا نفكر في العمالت التي يمكننا 

استخدامها لشراء كل منتج من المنتجات. المنتج األول هو الصمغ. ثمن الصمغ 3 جنيهات. من المبلغ 
المالي الموجود لديك، عد العمالت النقدية التي يمكنك استخدامها لشراء الصمغ.

يقوم التالميذ بما يلي: عد ثالث عمالت وئة ال ليه الوااد.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، اعرضوا إجاباتكم على الزمالء المجاورين. إذا كنتم توافقون، فارسموا 

العمالت النقدية التي استخدمتموها في المربع المجاور للصمغ.
يقوم التالميذ بما يلي: اقارنة إجاماته: اع الزمالء المجاورين فالاقشة أف رس: الفمالت اللقدية وي 

ا. االة االتفاق افب
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذين امن أجاموا إجامة صحيحة لمشاركة اإلجامة اع التالايذ.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة عدد فنوع فرقة الفملة الم سواة اع التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، اعملوا بشكل فردي إلكمال المربع الثاني: مربع أقالم التلوين.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج مش ج و دي لفّد فرس: الفمالت المستخداة لدوع ثمن أقالم التلوين.
يقول المعلم ما يلي: هيا نفكر في كيفية دفع ثمن المنتج الثالث مًعا. هناك مربعان بجوار الصلصال. 

يعني ذلك أن هناك طريقتين مختلفتين يمكن استخدامهما للدفع. ثمن الصلصال 6 جنيهات. من 
يتذكر كيف قمنا بدفع ثمن الصلصال باألمس؟

 يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة )عّد ست عمالت وئة ال ليه(.
يقول المعلم ما يلي: صواب، لقد قمنا بعد ست عمالت فئة الجنيه. أرجو منكم رسم ست عمالت فئة 

الجنيه في المربع األول.
 يقوم التالميذ بما يلي: رس: ست عمالت وئة ال ليه الوااد وي الم مع األفل م وار التلتال.

يقول المعلم ما يلي: إحدى طرق دفع ثمن الصلصال هي استخدام ست عمالت من فئة الجنيه الواحد. 
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انظر�إلى�سعر�كل�منتج.�ارسم�األوراق�النقدية�التي�يمكنك�
استخدامها�في�المربعات�الموجودة�بجانب�كل�منتج.

أي ورقة نقدية؟
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هل يمكننا الدفع باستخدام ست عمالت نقدية فئة الجنيه الواحد اليوم؟ لنقم جميًعا بعّد العمالت فئة 
الجنيه الواحد الموجودة لدينا مًعا.

ا، فعددها اإلجمالي 5.  يقوم التالميذ بما يلي: عد الفمالت وئة ال ليه الوااد افب
يقول المعلم ما يلي: إممم. لدينا خمس عمالت فئة الجنيه فقط اليوم. ال يمكننا أن ندفع ثمن 

الصلصال ألننا نحتاج إلى جنيه واحد إضافي. ما الطرق األخرى التي يمكننا استخدامها لدفع ثمن 
الصلصال في رأيكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تالايذ اتى يقت ح أاده: استخدام فرقة فاادة ان وئة 5 جليهات ففرقة 

فاادة ان وئة ال ليه. إذا ل: يقدم أي تلميذ هذا االقت اح، وفليك التفكير بصوٍت مرتفع اتسائالب اا إذا كانت 
الفملة وئة 5 جليهات ستساعدنا وي دوع ثمن التلتال أم ال فاسمح له: ماإلجامة.

يقول المعلم ما يلي: عمل جيد. يمكننا استخدام عملة فئة 5 جنيهات وعد عملة واحدة فئة الجنيه 
لنتمكن من دفع 6 جنيهات. يعني ذلك أن بإمكاننا استخدام عملة 5 جنيهات وورقة واحدة فئة الجنيه 

لدفع 6 جنيهات ثمًنا للصلصال. أرجو منكم رسم عملة فئة 5 جنيهات وأخرى فئة جنيه واحد في المربع 
الثاني بجوار الصلصال.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: عملة وئة 5 جليهات فأخ ى وئة جليه فااد وي الم مع الثاني م وار 
التلتال.

يقول المعلم ما يلي: لديكم عملية شراء أخرى في الصفحة، وتوجد ثالثة مربعات. يعني ذلك أن هناك 
ثالث طرق محتملة لإلجابة. اعملوا مع الزمالء المجاورين إليجاد ثالث طرق لدفع ثمن علبة ادوات 

الرسم.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الزمالء المجاورين لحج المسألة األخي ة.

يقوم المعلم بما يلي: الت ّول وي أنحاء الفتج لم اقًة عمج التالايذ فاساعدته: علد الحاجة. إذا كان التالايذ 
محاجة إلى الدع:، وتحدث اع جميع التالايذ لحج هذه المسألة كما ادث وي المثال السامق. يم ن للتالايذ رس: 

عش  عمالت وئة ال ليه الوااد التي ت: استخدااها وي اليوم السامق، أف فرقة فاادة وئة 5 جليهات فخمس 
فرقات وئة جليه فااد، أف فرقتين وئة 5 جليهات، أف فرقة فاادة وئة 10 جليهات.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد عملتم مًعا لفهم فكرة النقود بشكٍل أفضل. يا لها من بداية رائعة في "يوم 
السوق" لدينا! هيا نضع كتاب التلميذ الخاص بنا جانًبا. سنواصل التجهيز للتسوق في السوق. قبل 

المتابعة، ابحثوا عن زمالء باستخدام رفع األيدي وتكوين ثنائيات. هل أنتم مستعدون جميًعا؟ بينما أعد 
إلى 5، ليجد كٌل منكم زمياًل للتعاون معه. 1، 2، 3، 4، 5.
يقوم التالميذ بما يلي: الًحث عن زايج جديد.

يقول المعلم ما يلي: هل هناك سلوكيات خاصة يجب اتباعها في السوق؟ شارك أفكارك مع زميلك 
الجديد.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو ار اول السلوكيات.
يقوم المعلم بما يلي: قيادة الملاقشة أف اختيار تلميذ لقيادة التالايذ أثلاء الملاقشة اول السلوكيات الالزم 
اتًاعها وي األسواق. كتامة و  تين أف ثالث أو ار قوية ان أو ار التالايذ على السًورة. مفد ذلك، توزيع 10 

جليهات ان األاوال المتورة/الغي  اقيقية على كج زفج ان التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: هيا نستخدم أفكاركم. سنتظاهر أننا في السوق مع الزميل المجاور. إذا كنت تقف 
في أقرب مكان لي، فأنت الشخص المسؤول عن بيع المنتجات في السوق. أنت البائع. إذا كنت تقف في 

أبعد مكان عني، فستكون الشخص القائم بشراء المنتج. أنت العميل.
يقوم التالميذ بما يلي: المواوقة على األدفار.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تقومون بدور البائع. إذا كانت أيديكم مرفوعة، فكرروا كلمة 
"بائع". وبعد ذلك، أخبروا زمالءكم بالوظيفة التي ستقومون بها.

يقوم التالميذ بما يلي: الت  ار، ث: ش ح كلمة "مائع".
يقول المعلم ما يلي: واآلن ارفعوا أيديكم إذا كنتم تقومون بدور العميل. إذا كانت أيديكم مرفوعة، فكرروا 

كلمة "عميل". وبعد ذلك، أخبروا زمالءكم بالوظيفة التي ستقومون بها.
يقوم التالميذ بما يلي: الت  ار، ث: ش ح كلمة "عميج".
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يقول المعلم ما يلي: يجب أن يكون العميل هو الشخص الذي يمتلك المال.
ا مفد اآلخ . الت ول وي  يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ على ادار السيلاريو. تقدي: اإلرشادات فاادب

أرجاء الفتج للتأكد ان أن التالايذ يتًفون اإلج اء.
يقول المعلم ما يلي: سأوضح لكم اإلرشادات الخاصة بجولتكم األولى من تمثيل األدوار. أواًل: قوموا 

بتحية بعضكم بعًضا.
ا. يقوم التالميذ بما يلي: تحية مفضه: مفضب

يقول المعلم ما يلي: ثانًيا: يتظاهر العميل بتسليم المنتج للبائع. اسألوا عن ثمن المنتج.
يقوم التالميذ بما يلي: اتًاع اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: البائع يخبر المتسوق بثمن المنتج. ال تنسوا، يجب أن يكون سعر المنتج أقل 
من 10 جنيهات.

يقوم التالميذ بما يلي: اتًاع اإلرشادات.
يقول المعلم ما يلي: أيها العميل، ُيرجى أن تدفع للبائع المبلغ الصحيح. عزيزي البائع، تأكد من 

الحصول على المبلغ الصحيح.
يقوم التالميذ بما يلي: اتًاع اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: أيها العميل، أخبرني كم بقي لديك من المال؟
يقوم التالميذ بما يلي: عد اللقود الًاقية.

يقول المعلم ما يلي: تحققوا من األمر مع البائع. هل توافقون على ذلك؟
يقوم التالميذ بما يلي: اقارنة اإلجامات.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان الوقت لنقول "إلى اللقاء". احرصوا على التوجه بالشكر إلى الزميل 
اآلخر.

." ا جزيالب يقوم التالميذ بما يلي: إنهاء المحادثة مقول "ش  ب
يقول المعلم ما يلي: واآلن، لتتبادلوا األدوار. إذا كنت البائع، فقد أصبحت اآلن زبوًنا. وإذا كنت المتسوق، 

فقد أصبحت اآلن البائع. تحية بعضهم بعًضا.
ا. يقوم التالميذ بما يلي: تًادل األدفار فتحية مفضه: مفضب

يقوم المعلم بما يلي: اواصلة تقدي: السيلاريوهات للتالايذ. السماح للتالايذ مالتدريب على تًادل التحية 
فالمًالغ المالية المختلفة وي السوق. اتامفة أداء أرمفة سيلاريوهات على األقج أف أكث  إذا كان الوقت يسمح 

فالتالايذ يحتاجون إلى التدريب.
5. يقول المعلم ما يلي: أنتم اآلن مستعدون تقريًبا لمشروعنا النهائي، يوم السوق. هيا نختار قائد 

التالميذ لختام هذا الجزء من يومنا. سأستخدم عصّى األسماء الختيار قائد التالميذ.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار قائد التالايذ الذي سيتولى قيادة التالايذ مفد ذلك. التحقق ان أن التالايذ 

يف وون كيفية إعداد الملت ات التي سيقواون مًيفها عن ط يق إنشاء أف رس: أف قص التور.
يقول المعلم ما يلي: هيا نفكر في نوع السوق التي يمكننا إقامتها في "يوم السوق". سيطرح التلميذ 

القائد السؤال التالي: ماذا سنبيع في السوق االفتراضية الخاصة بنا؟ سأقوم بعمل قائمة بالمنتجات 
التي قد ترغبون في بيعها.

يقوم التالميذ بما يلي: مدء الملاقشة. ال د مالملت ات التي يم ن ميفها.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة الملت ات المقت اة على السًورة.

يقول المعلم ما يلي: لديكم العديد من األفكار الرائعة. غًدا ستعملون مع فريقكم. يا )اسم القائد( أرجو 
منك ختام حصة اليوم.

6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقوم التالميذ بما يلي: إدارة القائد للملاقشة، فالسؤال عما ت: تفلمه وي الدرس اليوم. روع التالايذ 
اآلخ ين أليديه: لمشاركة األو ار.
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يقوم المعلم بما يلي: مم  د تقدي: األو ار ال ئيسة لهذا اليوم، يقوم المفل: مش   التلميذ القائد على اساعدته 
وي إنهاء الدرس.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك إلدارة المناقشة اليوم. واآلن فلنختتم الدرس بااللتفات إلى الزميل 
المجاور. أخبر زميلك شيًئا واحًدا ساعدك به اليوم. تأكد من شكر كل منكم زميله على المساعدة في 

التعّلم.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين، فاشاركة األنشطة التي تفلموها، فالتفًي  عن 

االاتلان.
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مه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. واطلب  1. مقدمة: استغل بداية كل درس لمراجعة ما تم تعّلُ
من التالميذ التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط بشكل 

يومي حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: فلنتشارك سريًعا ما تتذكرونه من درسنا السابق. من يريد البدء في المشاركة 

العشوائية?
يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ للًدء. مفد أن تت: اشاركة الف  ة، سيت: اختيار تلميذ آخ  فاتامفة 

الفملية.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة افلواة اما تفلموه، ث: المشاركة وي لفًة المشاركة العشوائية.

يقوم المعلم بما يلي: اواصلة الفملية اع قيادة التالايذ للملاقشة. اساعدة التالايذ اسب الحاجة مإعطائه: 
افاتيح األلغاز.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن كيفية عمل العالم من حولنا. لقد تعرفنا على األسواق. 
لقد تعرفنا على النقود. لقد تعرفنا على كيفية استخدام النقود لشراء المنتجات. سنستخدم اليوم ما 

تعلمناه ونقيم السوق في فصلنا.
يقوم المعلم بما يلي: التحقق ان إعداد جميع اللوازم للتالايذ إلقااة السوق. سواء أقام التالايذ متتمي: 

الملت ات أم رسموها على الورق أم قتوا التور، وسيحتاجون إلى فجود عدة الت ات ليًيفوها وي السوق. 
التف ي  وي ا ان إقااة السوق، فتحديد ا : الالوتات التي يم ن ع ضها ل ج سوق.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا باألمس عن األنواع المختلفة من األسواق التي يمكننا إقامتها. أواًل: 
حددوا ما ستبيعونه. عندما تقررون، ارفعوا أيديكم إلخباري بما ستبيعونه في السوق. وسأقوم بعمل 

قائمة.
يقوم المعلم بما يلي: ت ليف التالايذ فتقسيمه: إلى و ق أف زاالء.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الف يق لتحديد اا سيت: ميفه.

يقوم المعلم بما يلي: تس يج خيارات التالايذ. تش يع ا موعة اتلوعة ان الملت ات لًيفها.

المف دات األساسية

سوف يقوم التالايذ مما يليم
الفمج كف يق إلنشاء الوتة لًيع الملت ات.  
ا لًيفه وي السوق.   يتلع التالايذ الت ب
توضيح ويما يستخدم الملتج.  
تحديد ت لفة الملتج.  

الفميج.  
الوتة ميع الملت ات.  

نواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس التاسع

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
فرقة كًي ة لالوتات  
فرقة كًي ة أف قطفة ان ال  تون لالوتات  
طالء أف أقالم تحديد لالوتات  
اللوازم الخاصة مالملت ات التي يتلفها التالايذ  

المواد المستخداة

ا افاد  ا ان الم الت أف ال سواات أف اوادب التخطيط لط يقة تقسي: تالايذك إلى و ق. ت ميع اللوازم ليستخداها التالايذ. يم ن أن ت ون هذه اللوازم صورب
تتليفها. تحديد عدد الملت ات التي ي ب على كج ا موعة ميفها وي يوم السوق. تحديد اد أسفار الملت ات.

تحضي  الدرس
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3. يقول المعلم ما يلي: لنفكر اآلن في الخطوات التالية. أواًل: ستقومون بعمل الفتة لبيع منتجاتكم. 
شاركوا أفكاركم مع فرقكم. وبعد ذلك حددوا ما سيظهر على الفتتكم. سترسمون صورة، حتى يعرف كل 

شخص ما تبيعونه. استخدموا ألواًنا واجعلوا الالفتة كبيرة حتى يراها الجميع.
يقوم المعلم بما يلي: توزيع اللوازم أف جفلها اتااة اتى يحتج عليها التالايذ. تحديد فقت افين لفمج 

الالوتة، اع تش يع التالايذ على إضاوة تفاصيج.
يقوم التالميذ بما يلي: التفافن إلنشاء الوتة أعمال.

4. يقوم المعلم بما يلي: علد انتهاء افظ: الم موعات ان الالوتة، اطلب ان ال ميع التوقف عن الفمج 
فأخً ه: ماإلرشاد التالي. تش يع تلميذ فااد على إنهاء الالوتة وي الم موعات األخ ى ميلما يفمج اآلخ فن 

على الملت ات الالزم ميفها.
يقول المعلم ما يلي: قام بعضكم بإنهاء الالفتة الخاصة بهم. هيا نفكر في الخطوة التالية. واآلن، لنبدأ 

في إعداد المنتجات الخاصة بكم. عليكم إعداد المنتجات الخاصة بكم فقط )مع تحديد فترة زمنية 
معينة لذلك(.

يقوم المعلم بما يلي: إضاوة إرشادات خاصة مفتله وقط. وي االة رس: الفلاص ، ي ب الح التالايذ الوقت 
الالزم لل س: فالتلوين مش ج جيد. وي االة قص التور، ي ب قص صور المقة فلتقها على فرقة أف مطاقة. 

وي االة عمج نماذج للملت ات، ي ب على التالايذ اف وة القيود فمذل قتارى جهده: لفمج ذلك وي نطاق الوقت 
المتاح.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج كف يق إلعداد الفلاص  الم اد ميفها.
يقوم المعلم بما يلي: التذكي  مت ك فقت لتلظيف الفتج قًج ختام الدرس.

5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: سأختار اسًما باستخدام عصّى األسماء. سيكون هذا التلميذ هو التلميذ القائد. 
سيساعدنا التلميذ القائد في مناقشة ما تعلمناه فيما يتعلق بالعمل كفريق اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ماستخدام عصّىّ األسماء.
يقوم التالميذ بما يلي: إدارة القائد للملاقشة، فالسؤال عما ت: تفلمه وي الدرس اليوم. روع التالايذ 

اآلخ ين أليديه: لمشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: ش   التلميذ القائد لمساعدته وي ختام الدرس.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك إلدارة المناقشة اليوم. لننِه الحصة بااللتفات إلى فريقكم. أخبروا بقية 
أعضاء الفريق بشيٍء واحد مما ساعدوكم في تعلمه اليوم. احرصوا على التقدم بالشكر إلى أعضاء 

فريقك للتعّلم معك.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الف يق فاشاركة األنشطة التي تفلموها فالتفًي  عن االاتلان.
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1. مقدمة: اليوم هو األخير هذا الفصل. استخدموا بداية الحصة السترجاع ما تعلمه التالميذ في 
التحضير لنشاط يوم السوق.

يقول المعلم ما يلي: اليوم هو األخير في فصل "إلى السوق". لنشارك باختصار ما نتذكره عن هذا 
الفصل. ابدؤوا المشاركة مع الزميل المجاور. وبعدها سأطلب من العديد من التالميذ مشاركة أفكارهم 

وردود أفعالهم.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع الزاالء.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار عدد ان التالايذ للتأاج وي التفل:. السماح للفديد ان التالايذ مالمشاركة قًج مدء 
أي أنشطة أخ ى.

2. يقول المعلم ما يلي: اليوم هو يوم السوق. لديكم شيء آخر للقيام به قبل تجهيزنا للسوق. تحديد 
السعر على المنتجات. ضعوا السعر على الالفتة. يجب أال يزيد السعر عن 10 جنيهات. تذكروا أال ينفق 

كل شخص أكثر من 10 جنيهات. فمعظم العمالء يريدون شراء أكثر من منتج.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج للمساعدة وي تحديد األسفار اسب الحاجة. توجيه التالايذ 

لتحديد أسفار أقج، فمذلك ُتتاح الف صة لدى التالايذ اآلخ ين للًيع فالش اء.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع الف يق لتحديد السف .

3. يقوم المعلم بما يلي: ضًط المؤقت على نتف الوقت الُمختص، فت ك فقت لتفاعج التالايذ اع يوم 
السوق وي نهاية اليوم. إذا أا ن، ق: متقسي: الفتج إلى نتفين. وي ال ولة األفلى، سي ون نتف التالايذ 

مائفين فاللتف اآلخ  عمالء. علد يلتهي فقت المؤقت، اسمح للتالايذ متًادل األدفار. علد استفداد التالايذ وي 
. أااكله:، ق: ماختيار ان سيًدأ مالًيع أفالب فان سيًدأ مالش اء أفالب

4. يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان وقت تقديم أعمالنا التجارية. ابحثوا عن أسمائكم للعثور على 
المكان الذي سُتقيمون فيه أعمالكم التجارية. أواًل: ألصقوا الفتاتكم. ثانًيا: ضعوا منتجاتكم لعرضها 

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخداة

سوف يقوم التالايذ مما يليم
تمثيج األدفار مأنه: وي السوق كًائفين.  
تحديد ت لفة الملت ات التي سُتًاع.  
تمثيج األدفار كفميج فاتخاذ الق ارات عما سيشت فنه.  

السوق  
الملت ات  
الفميج  

فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
ش يط الصق  
أفراق على ش ج نقود  
الالوتات فالملت ات التي أعدتها و ق   

التالايذ لًيفها وي السوق

المف دات األساسيةنواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس الفاش 

ضع الوتات وي أرجاء الفتج اتى تف ف كج ا موعة ا ان فضع األعمال الخاصة مها. قد تود تقسي: األعمال إلى ا موعات، اثج المالمس، أف األاذية، أف 
الطفام، أف الم موعات اسب ال غًات فاالاتياجات. تحقق ان اتول كج تلميذ على 10 فرقات على ش ج نقود وئة جليه فااد لش اء الملت ات. اسب الزاان 
فالم ان، ق: مدعوة أفلياء األاور أف تالايذ وتج آخ  للحضور إلى يوم السوق. وي االة دعوة وتج آخ ، تأكد أن التالايذ لديه: الوقت ال اوي لتحضي  الت ات 

كاوية لًيفها فأن الضيوف لديه: أفراق على ش ج نقود إلنفاقها.

تحضي  الدرس
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للبيع. ثالًثا: رتبوا المكان الخاص بكم حتى يرغب العمالء في زيارة أعمالكم التجارية.
يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف ا ان المش فع الت اري.

5. يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ المشروع التجاري في يوم السوق الخاص بنا، فلنراجع بعض 
السلوكيات المتبعة في السوق. تحدثوا إلى الفريق. كيف يمكنكم تحية العمالء؟

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة السلوك الملاسب، مما وي ذلك التحلي ماألدب فعّد اللقود مح ص.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاالستماع لملاقشات التالايذ. ع ض أي نقاط يفتقدفن أنها اهمة على 

الم موعة مأكملها.
يقول المعلم ما يلي: اآلن ناقشوا ذلك في مجموعتكم. ما الذي ينبغي على العميل أن يقوم به حتى 

يصبح زبوًنا جيًدا؟
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة السلوك الملاسب للفميج.

6. يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاالستماع لملاقشات التالايذ. ع ض أي نقاط يفتقدفن أنها اهمة على 
الم موعة مأكملها.

يقول المعلم ما يلي: فلنبدأ. على جميع البائعين الذهاب إلى المكان الخاص بهم. سيصل المتسوقون 
خالل دقيقة واحدة.

يقوم التالميذ بما يلي: يذهب التالايذ إلى األااكن الُمختتة للعب أدوار الًائفين فالفمالء.
ا اطًوعة للتسوق وي السوق.  يقوم المعلم بما يلي: إذا تمت دعوة الوالدين أف تالايذ آخ ين، وقّدم له: نقودب

السماح مما يق ب ان 20 دقيقة ل ج ا موعة للًيع فالتسوق. الت ول وي األرجاء للتأكد ان أن التالايذ يتًفون 
اإلرشادات المقداة.

ا ت ارّيبا اا ال يًع  الحوظة للمفل:م التأكد ان أن جميع التالايذ يًيفون الملت ات. إذا الاظت أن اش فعب
الت اته، وق: مش اء شيء اا؛ فمذلك ُتتيح للتالايذ و صة استخدام المهارات الم تسًة. ت ك 10 دقائق وي نهاية 

كج اتة للتالايذ للتفاعج اع يوم السوق.
7. يقول المعلم ما يلي: ما أروع يوم السوق هذا! أعرف أنكم تعلمتم الكثير. لنعمل مًعا لتنظيف المكان. 
صوا عضًوا في الفريق ليمسك بالنقود  كل مجموعة تضع منتجاتها جانًبا. تخلصوا من أي قمامة. خّصِ

التي كسبتموها اليوم. اجلسوا بمجرد انتهائكم. أعرف أنكم مستعدون إلنهاء اليوم.
يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الم ان فال لوس وي المقاعد.
يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ على التلظيف اسب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: لُننِه فصلنا "إلى السوق" بالتفكير في يومنا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 
"يوم السوق".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح صفحة "يوم السوق".
يقول المعلم ما يلي: تابعوني بينما أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: فّكر فيما تعلمته. أجب عن األسئلة. لّون عدد النجوم الذي ُيظهر مدى 
روعة عملك أنت وفريقك مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل: أثلاء ق اءة اإلرشادات.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ ان خالل ط ح سؤال أثلاء ا اجفته: ليوم السوق، ماستخدام وقت 

االنتظار فذلك للسماح للتالايذ م تامة أف رس: اإلجامات.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التالايذ لتفحة "يوم السوق" أثلاء إدارة المفل: للدرس.

8. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: سوف أنادي على اسم باستخدام عصّىّ األسماء. سيكون هذا التلميذ هو التلميذ 
القائد. سيساعدنا التلميذ القائد على مناقشة ما قمنا بتعلمه اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ ماستخدام عصّىّ األسماء.
يقوم التالميذ بما يلي: إدارة القائد للملاقشة، فالسؤال عما ت: تفلمه وي الدرس اليوم. روع التالايذ 

اآلخ ين أليديه: لمشاركة األو ار.

49

فّكر�فيما�تعلمته.�أجب�عن�األسئلة.�لّون�عدد�النجوم�الذي�ُيظهر�مدى�
روعة�عملك�أنت�وفريقك�مًعا.

يوم السوق

1.�ما�الذي�قمت�ببيعه�في�عملك؟

2.�هل�الشئ�الذي�قمت�ببيعه�يمثل�رغبة�أم�حاجة؟

3.�عد�النقود�التي�حصل�عليها�فريقك.�ما�المبلغ�الذي�حصلت�عليه؟

4.�لقد�عملت�أنا�وفريقي�مًعا�في�التحضير�ليوم�السوق.�
لقد�قام�كل�منا�بدوره.�



174 الفتج الثالثم إلى السوق

يقوم المعلم بما يلي: مم  د تقدي: األو ار ال ئيسة لهذا اليوم، يقوم المفل: مش   التلميذ القائد على اساعدته 
وي إنهاء الدرس.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك إلدارة المناقشة اليوم. لننِه الحصة بااللتفات إلى فريقكم. هنئوا بعضكم 
بعًضا على نجاح "يوم السوق".

يقوم التالميذ بما يلي: تهلئة أعضاء الف يق.



رياض األطفال المستوى الثاني
محتوى متعدد التخصصات

التواصج

الفصل األول: أنغام الموسيقى
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نظ ة عااة على الفتج

أنغام الموسيقى

يتخيج التالايذ التور التوضيحية ان أجج تحسين الفه:. يحدد اكتِشف
التالايذ الموسيقى كلوع ان أنواع التواصج، في تشفون أن 

ا  االهتزاز هو المتدر ال ئيسي للتوت. يتلع التالايذ ازاارب
الستخدااه فسماع التوت الذي يتدره.

3

يتف ف التالايذ األش ال المختلفة للتواصج، مما ويها التفًي  تفلّ:
عن المشاع ، فلغة اإلشارة، فأنواع التواصج مين الحيوانات. 
يقوم التالايذ مامت ار آالت اوسيقية ان خااات ُافادة التدفي  
ا ل ى  لتحسين وهمه: لألصوات. يقوم التالايذ  مامت ار أنماطب

يؤلفوا لحلبا لآلالت الُمًت  ة.

5

يقوم التالايذ مت وين و قة غلائية، فُيحّسلوا ان أدائه: لآلالت شارك
ا فيقواوا مالف ض أاام  الموسيقية فيؤلفوا أف يفزووا لحلبا األووب
اآلخ ين وي الفتج. ُيظه  التالايذ اات ااه: ألعمال فع فض 

اآلخ ين.

2

ال مط مالقضايا
المواطلةم تلمية الشفور مالوالء فاالنتماء للوطن. فاألس ة فالفائلة فالم تمع ك ج. فللا وي 

الوطن اقوق نتمتع مها ففاجًات لحماية أراضيه.

ن الدرفسالوصفالم ّوِ
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المهارات الحياتية المتضملة

التواصج
ًُفد الوصفال

التفكير الناقد:تفلَّ: لتف ف
التمييز مين أفجه التشامه فاالختالف.  

اإلبداع:
، فالقدرة على اواكًة التغي ات.   الم فنة وي امت ار أو ار اتلوعة غي  اتوقفة عادةب
األصالة وي امت ار أو ار جديدة فو يدة.  

حل المشكالت:
تحديد المش لة.  

التعاون:تفلَّ: لتفمج
االلتزام مالقواعد الفااة للف يق.  

احترام التنوع:تفلَّ: لتتفايش اع اآلخ ين
اات ام آراء اآلخ ين.  

التعاطف:
اساعدة اآلخ ين.  

إدارة الذات:تفلَّ: لت ون
تحديد أهداف فاضحة.  
اسن إدارة الوقت.  

التواصل:
اسن االستماع.  
التفًي  عن الذات.  
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خالل هذا الفتج، يسفى التالايذ لتحقيق اؤش ات التفلّ: التاليةم

القراءة:
المهارات األساسية: مفاهيم الطباعة

إظهار الفه: مال لمات الملطوقة، فالمقاطع، فالفالقات مين   
أصوات الح فف.

اف وة أن ال لمات الملطوقة يت: تمثيلها ملغة ا تومة تتًع   
القواعد.

المهارات األساسية: الوعي بالصوتيات
ق اءة اللتوص الموجهة للق اء المًتدئين اع تف ف الغ ض ان   

اللص فوهمه.
تحديد الموضوع األساسي فإعادة س د التفاصيج األساسية   

لللص.

الصوتيات وتعرف الكلمات
ق اءة ال لمات الشائفة المت  رة.  

فهم نص القراءة: األدب
السؤال عن التفاصيج األساسية.  
ط ح األسئلة الخاصة مال لمات الم هولة فاإلجامة علها.  
المشاركة مففالية وي أنشطة الق اءة ال ماعية اع فجود أهداف   

فتحقيق علت  الفه:.
تحفيز التالايذ فاساندته: وي ق اءة فوه: قطع أدمية استوى   

صفومتها يلاسب ا الة رياض األطفال - المستوى الثاني.

فهم نص القراءة: النص المعلوماتي
استخدام التور التوضيحية فالتفاصيج وي اللص لوصف   

أو اره األساسية.
اف وة الختائص المختلفة لللص فاستخدااها لتحديد اوقع   

الحقائق األساسية أف المفلواات وي اللص.
اع الدع: فالتحفيز، يق أ التالايذ فيفهموا نص افلوااتى   

ممستويات صفومة تلاسب المستوى الثاني ل ياض األطفال.

اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
وه: ال لمات االستفهااية، فاستخدااها.  
تحديد أف توضيح افلى ال لمات الم هولة فال لمات فالفًارات   

ذات المفاني المتفددة.
استخدام ال لمات فالفًارات الم تسًة ان خالل المحادثة،   

فالق اءة، فاالستماع إلى اللتوص المق فءة.

الكتابة:
المهارات األساسية

كتامة كلمات كثي ة الت  ار.  
ت تيب ال لمات لت وين جمج.  
كتامة كلمات مسيطة ذات ت تيج قتي  ف طويج.  
ت وين جمج ان كلمتين أف ثالث كلمات.  

السرد
استخدام ال سواات، فاإلاالء، فال تامة لس د األاداث فالتفاعج   

اع اا ادث.
تّذك  افلواات ان الخً ات.  

المعالجة والعرض والبحث
تقدي: ُجَمج كاالة شفهّيبا وي أنشطة لغوية اشت كة.  
إضاوة رسواات أف ع فض مت ية إلى األفصاف لتقدي:   

تفاصيج إضاوية.

االستماع والتحدث:
المهارات األساسية

استخدام المف دات فااليماءات فتفًي ات الوجه فلغة ال سد   
الملاسًة للموقف.

المشاركة وي اوارات جماعية اع زاالء اختلفين للحديث اول   
اوضوعات فنتوص اع أق انه: فاع ال ًار.

ط ح األسئلة للتخلص ان اللًس )التشوش( اول الموضوعات   
أف اللتوص احج اللقاش.

إضاوة رسواات أف ع فض مت ية أخ ى إلى األفصاف لتقدي:   
تفاصيج إضاوية.

التفًي  عن اآلراء، فالمشاع ، فاألو ار موضوح   

الطالقة
ا للمهمة فالموقف.   ت وين جمج كاالة علداا ي ون ذلك االئمب

الرياضيات:
القياس

المقارنة الشفهية مين األطوال فاألفزان فاألا ام ماستخدام   
تفًي ات أطول ان/أقت  ان، فأثقج ان/أخف ان، فأكً  ان/

أصغ  ان.
تتليف األشياء إلى وئات احددة )على سًيج المثال محسب   

الطول، أف الوزن، أف الح :، أف اللون على سًيج المثال(، 
فتتليف الفئات اسب الفدد.

العلوم:
المهارات والعمليات

ط ح أسئلة عن الفال: المحيط مه:.  
الًحث عن إجامة لًفض أسئلته: مواسطة المالاظة المتأنية،   

ماستخدام الحواس الخمس، فت  مة أشياء جديدة تحت اش اف 
فدع: المفل:.

تتمي: األشياء فصلاعتها ماستخدام أدفات مسيطة، فا موعة   
اتلوعة ان المواد.

األرض والفضاء
تقّتي األشياء الموجودة وي الًيئة.  

العلوم الطبيعية
ش ح ض فرة فجود سًب ألادات تغيي  وي ا كة األشياء.  

الدراسات االجتماعية:
التربية الوطنية

التواصج الففال اع اآلخ ين.  
الفمج اع اآلخ ين لحج المش الت )وي الفتج، فالمدرسة،   

فالم تمع(.
التمييز مين السلوكيات المقًولة فغي  المقًولة.  

اؤش ات التفلّ:
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إظهار اات ام الفادات فالتقاليد.  
التواصج مط يقة اهذمة اع اآلخ ين ماستخدام اف دات اثج   

ا"، ف"ان وضل :". "ش  ب

الموسيقى:
العزف على اآلالت الموسيقية

العزف على اآلالت الموسيقية البسيطة
الفزف على اآلالت الموسيقية المتوو ة وي المدرسة.  

الغناء:
إظهار السلوك المناسب في الموسيقى

المشاركة وي الغلاء ال ماعي.  
اات ام أداء اآلخ ين وي الغلاء.  
تلمية الثقة ماللفس ان خالل الفزف على اآلالت الموسيقية  

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
احترام البيئة والذات والمحافظة عليهما

التفافن اع زاالء الفتج وي اللفب فاألنشطة.  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
استخدام فسائج الت لولوجيا ال قمية )اثج جهاز ال مًيوت (   

مط يقة الاسًة لدع: التفل:.

التربية الفنية
امارسة أنشطة رس: فتلوين فطًاعة فنحت.  
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ا ت زات التدريسالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
التخيج فاستخدام التور التوضيحية لتحسين وه: اللتوص الم تومة.  
اكتشاف أن للموسيقى تف يفات فأش االب اختلفة.  
االستماع إلى األصوات وي الًيئة المحيطة.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
استخدام لغة فصفية لوصف صوت افين.  
التمييز مين األصوات الشائفة.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
تف ف االهتزاز ماعتًار أنه الم ون األساسي إلاداث التوت.  
تتليع ازاار، فاختًار التوت وي كج ا الة ان ا ااج التتليع.  
ت تيب خطوات صلاعة المزاار.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
استخدام نموذج لفه: التوت.  
استخدام لغة اإلشارة للتواصج اع اآلخ ين.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
االست امة للموسيقى ان خالل المشاع  التي تفً  عن الحزن، السفادة، الخوف.  
تأليف الموسيقى مواسطة الدندنة لدع: قتة.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
صلاعة طًلة ان المواد المفاد تدفي ها.  
االاظة اهتزاز الطًلة.  
تطوي  نمط صوتي لتأليف الموسيقى.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
المقارنة مين األصوات اللات ة عن األدفات المختلفة المتلوعة يدفّيبا.  
الفزف على اآلالت الموسيقية مش ج جماعي كف قة اوسيقية.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
تف ف ط ق تواصج الحيوانات.  
استخدام افاتيح ألغاز ال ياضيات (ال مع فالط ح اتى 20 إلي اد إجامات عن تواصج الحيوان.  
تتليف المفلواات الخاصة مط ق تواصج الحيوانات.  

شارك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:٩
إعادة تتمي: اآلالت الموسيقية.  
التفافن الختيار اقطوعة اوسيقية لتأديتها.  
التدريب على األداء كف قة اوسيقية.  

شارك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
اشاركة اآلالت الموسيقية وي الحفلة.  
تقدي: تغذية راجفة للتالايذ اآلخ ين.  

الخ يطة الزالية للتدريس الفتج األفل



182 الفتج األفلم أنغام املوسيقى

املواد املستخداة
ش يط الصقأقالم تلوينأقالم رصاصكتاب التلميذ

خمسه أكواب مملوءة ماملاء )مملوءة علي طًاشي  أف أقالم حتديدسًورة أف فرق كًي  احل :
أرمطة اطاطيةاستويات اختلفة(

م  ات فرقية )الاشف فرقية/الاديج 
اشامك فرقكوب فرقيفرق اشمع أف كيس مالستيكفرقية(

صلاديق صغي ة ان ال  تون تش يله ان األشياء التغي ة للهز )ا ارة فأرز جاف فاتى فمذفر(خيط أف نسيج
)اًوب أف أنواع أطفمة أخ ة(

لوازم ولية اتلوعة

صور عن آالت املوسيقية ان امل تًةكتب عن آالت املوسيقية ان امل تًة
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نظ ة عااة الدرس األفل
المواد

اكتِشف )٩0 دقيقة(
مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات اإلرشادات 1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ

ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ
بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.

استخدم هذه الفرصة إلثارة اهتمام التالميذ بالمحور الجديد والفصل الجديد. وحدد اسم المحور 
والفصل الجديدين، واطلب من التلميذ توقع ما سيتعلمونه.

يقول المعلم ما يلي: اليوم سنبدأ محوًرا جديًدا باسم "التواصل". فكروا فيما يمكننا تعلمه. دعونا 
نختار التلميذ القائد ليومنا هذا. اآلن، سيستخدم قائدنا عصّىّ األسماء الختيار ثالثة تالميذ لمشاركة 

أفكارهم.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار التلميذ القائد. إعطاء التلميذ القائد سؤاالب لط اه 

للملاقشةم اا الذي يم للا تفلمه اول التواصج؟
يقوم التالميذ بما يلي: يط ح التلميذ القائد سؤاالب فيستخدم عصّىّ األسماء الختيار تالايذ آخ ين 

لإلجامة.
2. يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة للغاية! قبل أن نبدأ، نحتاج إلى فهم معنى كلمة "تواصل". 

دعوني أذكر لكم مثااًل. سأتواصل مع عائلتي بالهاتف. ما معنى كلمة تواصل؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مإجامة اثج، "التحدث إلى".

يقول المعلم ما يلي: نعم. نتواصل من خالل التحدث. يمكننا التواصل مع اآلخرين بطرق أخرى. وفي 
بعض األحيان، نستخدم إشارات اليد في الفصل للتواصل.

يقوم المعلم بما يلي: ش ح است اتي يَتي روع اإلبهام إلى أعلى فروع األيدي إلى أعلى.
يقول المعلم ما يلي: ما الذي نقوله لبعضنا البعض عندما نستخدم اإلشارات؟

يقوم التالميذ بما يلي: ش ح استخدام اإلشارات وي الفتج.
يقول المعلم ما يلي: التواصل يعني مشاركة المعلومات أو األفكار. ما هي الطرق األخرى التي نتواصل 

بها؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو ار أخ ى.

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
التخيج فاستخدام التور التوضيحية لتحسين وه: اللتوص   

الم تومة.
اكتشاف أن للموسيقى تف يفات فأش االب اختلفة.  
االستماع إلى األصوات وي الًيئة المحيطة.  

التواصج  
التخيج  
الموسيقى  
األصوات  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   

المف دات األساسيةنواتج التفل:

خالل األسًوعين المختتين لهذا الفتج، سيتلع التالايذ آالت اوسيقية. فلذلك يطلب المفل: ان التالايذ إاضار مفض المواد المفاد تدفي ها ف مفض األشياء اثجم أش طة 
اطاطية اختلفة األا ام، فرق اشمع، علب الاديج، علب افدنية صغي ة نظيفة، مالونات، شفاطات، علب ك تون اقوى، زجاجات اياه نظيفة. يم ن للمفل: توجيه الدعوة إلى اآلماء 

فأو اد األس ة لحضور الحفج وي اليوم األخي  ان الدرس.

ت هيز المفل: للدرس
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يقول المعلم ما يلي: تلقيت رسالة بريد إلكتروني من أحد أصدقائي. هل يعتبر البريد اإللكتروني وسيلة 
للتواصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة "نف:".
يقول المعلم ما يلي: واآلن ليقف الجميع، من فضلكم. دعونا نتواصل دون استخدام أصواتنا. أروني كيف 

تشعرون باستخدام وجوهكم وأجسادكم. عّبروا عن شعوركم بالسعادة.
يقوم التالميذ بما يلي: إظهار فجوه سفيدة.

يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على إظهار المشاع  األخ ى، اثج الحزن، فالخوف، فال وع.
يقوم التالميذ بما يلي: توصيج المشاع  ماستخدام لغة ال سد.

يقول المعلم ما يلي: هناك وسائل أخرى كثيرة للتواصل. سنبدأ اليوم فصاًل جديًدا أيًضا. هذا الفصل 
بعنوان "أنغام الموسيقى". كيف نتواصل بالموسيقى؟ خذوا وقت التفكير، ثم سأنادي على ثالثة من 

التالميذ الذين يرفعون أيديهم.

الحوظة للمفل:م سيت: تف يف التواصج مش ج كااج وي المحور ويما مفد علد تطور وه: التالايذ ان خالل 
ت ارمه:. تهدف هذه المقداة إلى توجيه تف ي  التالايذ فجذب انتًاهه: نحو التواصج.

يقوم المعلم بما يلي: إعطاء التالايذ وقت التفكير، ث: استدعاء تالايذ امن روفوا أيديه: لإلجامة.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو ار اول كيف ت ون الموسيقى ش الب ان أش ال التواصج.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم، لقد استفدتم بالفعل من وقت التفكير. دعونا نبدأ جدول اعرف وتساءل 
ر أفكارنا. هل تتذكرون ما هو استخدام مخطط "اعرف، وتساءل، وتعّلم"؟ يشير  وتعلم لنتمكن من تذّكُ

حرف "األلف" إلى اعرف حتى ندّون ما نعرفه بالفعل عن موضوع. يشير حرف "السين" إلى تساءل حتى 
ندّون األسئلة التي لدينا عن موضوع. أخيًرا، يشير حرف "التاء" إلى تعّلم حتى نضيف األشياء الجديدة 

التي تعلمناها عن موضوع.

دعونا نبدأ باستخدام "اعرف" - ما الذي تعرفونه بالفعل... وكيف تساعدنا الموسيقى على التواصل؟
يقوم المعلم بما يلي: إنشاء مخطط "اعرف، وتساءل، وتعّلم" الذي يم ن استدعاؤه فتحديثه خالل 

األسًوعين القاداين. تس يج شيئين أف ثالثة أشياء ع وها التالايذ، فسؤالين أف ثالثة أسئلة اول الموسيقى 
فالتواصج. تذك  أن تمأل عمود السين )تساءل( مًفض األسئلة ال ئيسية.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار فاألسئلة.
3. يقول المعلم ما يلي: سنستمر في إضافة ما تعلمناه إلى مخطط "اعرف، وتساءل، وتعلم" لدينا. اآلن 

دعونا نبدأ التدريب مع صديقتنا سارة. لدينا قصة جديدة علينا قراَءتها مًعا. دعونا نرى كيف تعيش 
سارة في الحي الذي تسكن فيه.

ًبا فتوزيع كتب التلميذ، فيطلب المفل: ان  يقوم المعلم بما يلي: فضع مخطط "اعرف، وتساءل، وتعّلم" جان
ا. التالايذ إمقاء ال تاب اغلقب

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ القصة، دعونا نفكر كيف كان حال سارة في آخر مرة رأيناها. َمن منكم 
يمكنه مشاركة ما يتذكره حول سارة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أن سارة انتقلت إلى ميت جديد فأرادت ت وين أصدقاء جدد.
يقول المعلم ما يلي: نعم، وكيف ساعدنا سارة؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار اثجم تفل: األلفاب فت وين التداقات.
يقول المعلم ما يلي: دعونا نرى كيف حال سارة اآلن في الحي الذي تسكن فيه. هل تعتقدون أنها 

استطاعت تكوين صداقات؟ اليوم سنفعل شيًئا مختلًفا. سأقرأ القصة أواًل. وأنتم ستغلقون أعينكم 
وتستمعون. وتتخيلون ما يحدث في القصة. والتخيل هو رؤية الصور في أذهانكم.

الحوظة للمفل:م القتة المشار إليها اوجودة وي كتاب التلميذ وي صفحة "سارة تفزف على آلة اوسيقية". اطلب 
، قًج توجيهه: إلى وتح كتًه: الخاصة. ان التالايذ االستماع أفالب

يقوم التالميذ بما يلي: إغالق األعين لالستماع. 53

استمع إلى القصة ثم اقرأها مع المعلم.

سارة تعزف على آلة موسيقية

ما هي اآللة الموسيقية التي ستتعلم 
سارة العزف عليها؟ 

يحب أصدقاء سارة الموسيقى.
ُتحب سارة االستماع إلى الموسيقى أيًضا.

ترغب سارة في تعلم عزف الموسيقى.
تشعر سارة بالسعادة عند االستماع إلى الموسيقى.

تعرفت سارة على أصدقاء جدد.
ُتحب سارة منزلها الجديد.
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يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تعرفت سارة على أصدقاء جدد. ُتحب سارة منزلها الجديد. يحب 
أصدقاء سارة الموسيقى. ُتحب سارة االستماع إلى الموسيقى أيًضا. ترغب سارة في تعلم عزف 

الموسيقى. تشعر سارة بالسعادة عند االستماع إلى الموسيقى. ما هي اآللة الموسيقية التي 
ستتعلم سارة العزف عليها؟

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فالتحدث.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام وقت انتظار مفض الوقت قًج ت ميع التالايذ ا ة أخ ى.

يقول المعلم ما يلي: فكروا في القصة. استخدموا الصور الموجودة في أذهانكم إلعادة سرد القصة. 
أعيدوا سرد القصة في أذهانكم دون صوت.

يقوم التالميذ بما يلي: الت كيز لتذك  القتة.
يقول المعلم ما يلي: يحاول القارئ الجيد رؤية الصور في ذهنه. أظن أن جميعكم تجيدون القراءة 

بصورة جيدة.
ا على صفحة "سارة تفزف على آلة اوسيقية". 4. يقوم المعلم بما يلي: ع ض كتاب التلميذ افتواب

يقول المعلم ما يلي: اآلن خذوا كتاب التلميذ الخاص بكم واذهبوا إلى صفحة "سارة تعزف على آلة 
موسيقية".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة المطلومة.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنقرأ القصة مًعا. اقرؤوا معي. سنقرأ أول سطرين فقط ثم سننظر إلى 

الرسوم التوضيحية.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تعرفت سارة على أصدقاء جدد. ُتحب سارة منزلها الجديد.

يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة اع المفل:.
يقول المعلم ما يلي: قارنوا بين الرسوم التوضيحية وبين ما تخيلتموه. ما أوجه التشابه أو أوجه 

االختالف بينهم؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار تلميذ لإلجامة.

يقوم التالميذ بما يلي: االاظة أفجه التشامه فأفجه االختالف.
يقول المعلم ما يلي: كيف ساعدتنا الرسوم التوضيحية على سرد القصة؟ هل عبرت الرسوم التوضيحية 

عن شيء لم توصفه الكلمات؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

يقوم المعلم بما يلي: االستم ار وي نفس اللشاط ان خالل ق اءة مفض األسط  فالتوقف لملاقشة ال سوم 
التوضيحية. اطالًة التالايذ مفقد رفامط مين ت ارمه: الشختية فالت ارب الموجودة وي قتة سارة. على سًيج 

ا؟". المثال، ط ح سؤال "هج تحًون الموسيقى أنت: أيضب
يقوم التالميذ بما يلي: ق اءة القتة فالاقشتها اع المفل:.

يقوم المعلم بما يلي: الفّد على األصامع علد استف اض ط يقة ق اءة التالايذ للقتة.
5. يقول المعلم ما يلي: لقد تخيلتم أو صنعتم صوًرا في أذهانكم أثناء قراءة القصة. استخدمتم الرسوم 
التوضيحية. وقمتم بقراءة النص. هذه هي األدوات التي يمكنكم استخدامها لتتمكنوا من القراءة بشكل 
جيد. دعونا نتحدث عن القصة اآلن مع أصدقائنا. قوموا بنشاط رفع األيدي وتكوين ثنائيات مع تلميذ 

آخر.
يقوم التالميذ بما يلي: االنضمام إلى زايج ان خالل رفع األيدي وتكوين ثنائيات.

يقول المعلم ما يلي: ناقشوا القصة دون استخدام كتاب التلميذ. تحدثوا مع زميلكم الجديد حول سارة 
وأصدقائها الجدد. كيف تشعر سارة في بيتها الجديد؟

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة عن ط يق االستدعاء ان الذاك ة فاستلتاج اشاع  سارة.
يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى احادثات التالايذ. فاستخدام ذلك كتقيي: ملائي للفه:.

يقول المعلم ما يلي: استخدموا االستراتيجيات التي ساعدتكم على فهم القصة وتذكرها. أشكركم على 
عملكم مًعا. من فضلكم عودوا إلى مقاعدكم حتى ننهي المناقشة.
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يقوم التالميذ بما يلي: ال جوع إلى المقاعد.
6. يقول المعلم ما يلي: سمعت معظمكم يقول إن سارة سعيدة مع أصدقائها. كما سمعتكم تقولون إنها 

تحب الموسيقى. الكثير منكم يحب الموسيقى أيًضا. هل هناك أي شخص في فصلنا يجيد العزف على 
أي آلة موسيقية؟

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي.
يقول المعلم ما يلي: أود أن تخبروني اسم اآللة التي تجيدون العزف عليها.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اآللة الموسيقية.
يقول المعلم ما يلي: يمكنكم مساعدتنا أثناء تعلمنا المزيد حول الموسيقى. خالل هذا الفصل - فصل 

"أنغام الموسيقى" - سنصنع آالتنا الموسيقية. ثم نساعد سارة في اختيار اآللة الموسيقية التي تود 
العزف عليها.

يقوم المعلم بما يلي: االنتقال إلى نقاش عام اول الموسيقى. استخدام لغة ال سد إلظهار التفمق وي التف ي .
الحوظة للمفل:م يدفر هذا المحور اول التواصج مط ق اتفددة؛ فلذلك تتًح لغة ال سد فسيلة لللقاش. استخدم 

لغة ال سد اتى أا ن إلظهار الحالة المزاجية فاألو ار. استخدم التفكير بصوت مرتفع على وت ات اتقارمة 
ل ذب االنتًاه إلى استخدااك للغة ال سد.

7. يقول المعلم ما يلي: الموسيقى. نستخدم هذه الكلمة كثيًرا. عندما تسمعون كلمة "موسيقى، ما الذي 
تفكرون فيه؟ ابدؤوا بـوقت التفكير، وبعد ذلك ستشاركون أفكاركم مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: إعطاء 30 ثانية على األقج ادة وقت التفكير قًج توجيه التالايذ لًدء اللقاش.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اا يف وونه عن الموسيقى.

ا على السًورة أف فرقة  يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى إجامات التالايذ. تدفين أو ار التالايذ س يفب
ا. إذا ل: تسمع اإلجامات ان ثلائيات التالايذ، واطلب ان مفض  المخططات ايث يم ن اإلشارة إليها الاقب

التالايذ المشاركة اع الفتج مأكمله، فق: متدفين اإلجامات التحيحة التي تسمفها على السًورة.
يقول المعلم ما يلي: الموسيقى هي مزيج من أشياء متعددة. كتبت بعض أفكاركم على السبورة.

يقوم المعلم بما يلي: الق اءة ان القائمة.
يقول المعلم ما يلي: جميع اإلجابات كانت جيدة. سنستمر في اكتشاف الموسيقى هذا األسبوع. لكن 

اآلن، دعونا نفكر في هذا الصوت. ال يمكن أن تكون لدينا موسيقى بدون صوت.
6. يقوم المعلم بما يلي: تطًيق هذا اللشاط وي الفتج أف خارج الفتج. فالمًاعدة مين التالايذ ممساوات 

اتسافية ميله:، فتوجيهه: لل لوس. فالتأكد ان توو  كتاب التلميذ لدى التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: ال لوس مهدفء فاالنتظار لإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: تتكون الموسيقى من أصوات مختلفة متعددة. سنجلس بهدوء ونستمع إلى 
األصوات حولنا. استمعوا إلى كل األصوات. وحاولوا التعرف عليها. سنجلس لمدة قصيرة بدون الحديث. 

وقد يساعدكم إغالق أعينكم على التركيز فيما تسمعونه.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع متمت.

ا لألصوات فرد وفج التالايذ. يقوم المعلم بما يلي: تحديد الوقت الملاسب فوقب
7. يقول المعلم ما يلي: لقد سمعت العديد من األصوات. دعونا نبقى هادئين أثناء فتحنا للصفحة 

التالية في كتاب التلميذ التي تدعى "أصوات أسمعها".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التالايذ متمت.

يقول المعلم ما يلي: واآلن سأخبركم باإلرشادات التي سنتبعها. اسمعوا أثناء كتابتي.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم األشياء التي تسمع صوتها.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع أثلاء ق اءة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: دعونا نبقى هادئين أثناء رسمكم لما سمعتموه.

يقوم المعلم بما يلي: إعطاء أاثلة لشيئين أف ثالثة أشياء سمفت أصواتها، اثج عتفور، فشخص اا يسي ، 
فافل: يتحدث.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا بصمت حتى أطلب منكم التجمع مرة أخرى.

الفصل األول: أنغام ا وسيقى

54

ارسم األشياء التي تسمع صوتها. 

أصوات أسمعها
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يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالايذ متلوين رسوااته: علد عودته: إلى الفتج، إذا كانوا وي خارجه. الح 
التالايذ فقتبا لتلوين التور مم  د انتهائه: ان ال س:، إذا كانوا داخج الفتج. ت ميع التالايذ ا ة أخ ى 

لختام درس اليوم.
8. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: لقد كنتم مبتكرين ومفكرين اليوم. ُتظهر رسوماتكم أنكم سمعتم العديد من 

األصوات. سأختار تلميًذا قائًدا لختام مناقشتنا اليوم.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد. توجيه التلميذ القائد الستخدام عصّىّ األسماء الختيار ثالثة تالايذ 

آخ ين. ط ح سؤالم اا هي األصوات التي سمفتموها فجفلت : تف  فن وي الموسيقى؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأو ار.

يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على التف ي  وي تغ يد الفتاوي ، فأصوات الق ع اثج الطًلة، 
فاألصوات المتشامهة األخ ى. ش   التلميذ القائد على إدارة اللقاش.

يقول المعلم ما يلي: أنا سعيد ألن سارة تفكر في الموسيقى. سنتعلم مع سارة. سنتحدث أكثر عن 
الموسيقى واألصوات غًدا.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: باألمس بدأنا التفكير حول التواصل. قلنا إن التحدث نوع من أنواع التواصل. 

أعرف أن العديد منكم لديه أشقاء وشقيقات. كيف يقوم األطفال بالتواصل؟

دعونا نختار التلميذ القائد ليومنا هذا.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار التلميذ القائد. تذكي  التلميذ القائد مسؤال الملاقشةم 

كيف يقوم األطفال مالتواصج؟
، ماستخدام عصّىّ األسماء الختيار تالايذ  يقوم التالميذ بما يلي: سيط ح التلميذ القائد سؤاالب

لإلجامة 
يقوم المعلم بما يلي: تش يع اللقاشات الخاصة مالً اء فالضحك كأصوات فالوجوه الحزيلة إلظهار المشاع .

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ( لقيادة مناقشتنا. أجل، ال يستطيع الطفل النطق بكلمة. 
لكن ما زال األطفال قادرين على التواصل. يستطيع األطفال إخبارنا بما يحتاجون إليه وما يرغبون فيه. 

عادة ما يتواصل األطفال باستخدام األصوات. سنفكر اليوم في كيفية وصف الصوت. استمعوا جيًدا.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام ال  س علد توو ه. يم لك استخدام المقاطع التوتية لمحاكاة صوت ال  س. 

ا، واستًدله مأداة أخ ى شائفة. إذا ل: ي ن ال  س اتوو ب
يقول المعلم ما يلي: ما هو الصوت الذي يصدره الجرس؟

يقوم التالميذ بما يلي: ع ض ال لمات لوصف التوت.
الحوظة للمفل:م أثلاء استخدام ال لمات الوصفية، قد يًت   التالايذ كلمات أخ ى لمحاكاة التوت. اإلشادة 

ا ا اجفة المزيد ان اإلجامات التقليدية. ماإلجامات المًت  ة فأيضب
يقوم المعلم بما يلي: استخدام ثالثة أف أرمفة علاص  إلصدار أصوات يم ن للتالايذ فصفها. أثلاء المحادثة، 

نظ ة عااة الدرس الثاني
المواد

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
استخدام لغة فصفية لوصف صوت افين.  
التمييز مين األصوات الشائفة.  

ق: متووي  أي أدفات قد تستخداها أنت فالتالايذ إلصدار أصوات. يم ن أن تشتمج هذه األدفات على علاص ، اثج 
ج س، أف صفارة، أف ك ة، أف اياه، فكوب )ان أجج صوت التلقيط( أف المساط . ستت: اطالًة التالايذ موصف 

األصوات. جهز خمسة أكواب نظيفة، كج الها ويه استوى اختلف ان المياه. فق: متم ي  إصًع اًتج اول ااوة كج 
كوب. فاختً  قدرة التالايذ على تف ف اللغمات المختلفة. قد ي غب المفل: وي إضاوة ألوان طفام إلى األكواب ليتم ن 
التالايذ ان رؤية استوى الماء وي األكواب مسهولة. ق: مإج اء تدريب على "الفزف" على األكواب قًج مدء الفتج. إذا 
ا لذلك. وي  كانت هذه المواد غي  اتااة، وحافل إي اد اقطع ويديو لشخص "يفزف" على األكواب فتفديج الدرس فوقب
االة عدم توو  ذلك، اش ح درجة التوت الفالية فالملخفضة ماستخدام آلة اإلكسليفون الموسيقية أف ان خالل نغمة 

الدندنة المختلفة.

التواصج  
األصوات  
ال لمات الوصفية  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
خمس زجاجات امتلئة مالمياه ممستويات   

اختلفة.

نواتج التفل:

ت هيز المفل: للدرس

المف دات األساسية
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ا ض فرّيبا. تقدي: اقارنة األصوات، اثج أعلى، فأكث   رمما ي ون تقدي: مفض األو ار اول ال لمات الوصفية أا ب
ا. هدفءبا، فأكث  انخفاضب

يقول المعلم ما يلي: كل هذه كلمات وصفية جيدة. دعونا نجرب األصوات األخرى.
يقوم المعلم بما يلي: الًحث وي أرجاء الفتج. أخذ اسط ة أف قل: فاللق  مهما على الملضدة أف ال  سي.

يقول المعلم ما يلي: ها هي بعض األشياء التي تصدر أصواًتا. من يمكنه وصف الصوت؟
يقوم المعلم بما يلي: اللق  على الملضدة أف الوعاء ماستخدام قل: أف اسط ة.

يقوم التالميذ بما يلي: اقت اح كلمات فصفية.
3. يقول المعلم ما يلي: دعونا نعمل مع زميل. رفع األيدي وتكوين ثنائيات إليجاد زميل. سأعّد حتى 

خمسة. وعليكم االنضمام إلى زميل. وانتظروا التعليمات التالية.
يقوم التالميذ بما يلي: االنضمام إلى زاالء.

يقول المعلم ما يلي: يوجد الكثير من األصوات التي يمكننا إصدارها. أنتم وزمالؤكم ستستكشفون 
الفصل، وتصدرون أصواًتا وتصفونها. من فضلكم تعاملوا برفق مع األشياء التي تمسكون بها في الفصل. 

عندما ترون إشارة رفع األيدي إلى أعلى، توقفوا وانتظروا التوجيه التالي.
يقوم التالميذ بما يلي: است شاف الفتج، فإصدار أصوات ماستخدام المساط  فاألقالم فالفلاص  

األخ ى الموجودة وي أنحاء الفتج. استخدام ال لمات الوصفية لتوضيح التوت.
يقوم المعلم بما يلي: تش يع المقارنة مين األصوات ماستخدام اللغة، اثج أعلى، فأكث  هدفءبا، فأكث  

ا مفد عدة  ا ا ددب ا. كتامة مفض ال لمات الوصفية التي ت: سماعها على السًورة. ت ميع التالايذ افب انخفاضب
دقائق ان االست شاف. إخًار التالايذ متقدي: الش   إلى زاالئه: فالفودة إلى اقاعده:.

4. يقول المعلم ما يلي: أصدرتم العديد من األصوات. هل اكتشفتم شيًئا جديًدا بشأن األصوات؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مما لديه: ان ت ارب.

يقوم المعلم بما يلي: ال د على خً ات التالايذ. افال ة المفاهي: الخطأ المهمة، اثج نظ ية أن المسط ة 
تتدر صوتبا ممف دها مدفن اللق  مها على سطح آخ .

يقول المعلم ما يلي: دعونا نقرأ الكلمات الوصفية التي سمعتكم تنطقون بها. تابعوني أثناء قراءتي 
للكلمات التي نتجت عن مناقشتنا من قبل. إذا عرفتم أي كلمة تقدم الوصف الصحيح، فارفعوا أيديكم. 

سأستدعى واحًدا منكم إلخبارنا عن أي كلمة تقدم الوصف الصحيح.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى ال لمات أثلاء ق اءتها. روع األيدي لإلجامة.

يقوم المعلم بما يلي: ق اءة كج كلمة اع اإلشارة إليها. السماح للتالايذ مالمحافلة ا ة أخ ى أف عدم المواوقة 
على إجامات مفضه: الًفض.

5. يقول المعلم ما يلي: لقد كنتم قادرين على تسمية العديد من األشياء التي ُتصدر أصواًتا. دعونا 
نجرب نوًعا جديًدا من األصوات.

يقوم المعلم بما يلي: ت هيز أكواب ويها ااء. ففضفها وي صف مط يقة تمّ ن جميع التالايذ ان رؤيتها.
يقول المعلم ما يلي: دعونا نفكر مجدًدا في الموسيقى واألصوات. في قصتنا، كانت سارة تحب 

الموسيقى. أتساءل. هل يمكنني إصدار موسيقى باستخدام هذه األكواب؟ ما رأيكم؟ تحدثوا عن ذلك مع 
الزمالء المجاورين.

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث اع الزاالء عن ط يق إصدار األصوات ماستخدام األكواب.
يقول المعلم ما يلي: سأختار بعًضا منكم ليشارك أفكاره. أخبروني عن الذي يمكنني القيام به إلنتاج 

موسيقى باستخدام هذه األكواب.
يقوم التالميذ بما يلي: فصف كيفية إصدار األصوات ماستخدام األكواب.

ًبا وي الّطَ ق على األكواب. الّطَ ق على األكواب ملطف ماستخدام قل:  يقوم المعلم بما يلي: سيف   التلميذ غال
رصاص. جفج التالايذ يتفون األصوات اللات ة عن تلك الفملية. يط ح المفل: على التلميذ سؤاالب لالستفسار 

عما إذا كانت كج األكواب ُتتدر نفس التوت. فيت: استخدام فصف األصوات الفالية فالملخفضة.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع ففصف األصوات.
يقول المعلم ما يلي: لدي طريقة أخرى. شاهدوا واسمعوا.

اكتِشف )٩0 دقيقة(
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يقوم المعلم بما يلي: تح يك إصًع اًلج على اواف األكواب. التأكد ان أن كج كوب ويه القة مارزة. الفزف 
على األكواب عدة ا ات.

يقول المعلم ما يلي: هل سمعتم أصواًتا مختلفة؟ بعض األصوات كانت عالية، والبعض اآلخر كان 
منخفًضا. استمعوا إلّي أثناء عزفي لصوت عاٍل.

يقوم المعلم بما يلي: عزف نغمة عالية التوت على ال وب.
يقول المعلم ما يلي: اآلن استمعوا إلّي أثناء عزفي لصوت منخفض.

يقوم المعلم بما يلي: الفزف على األكواب، فتحديد األصوات الفالية فالملخفضة. اطالًة التالايذ متحديد 
األصوات كأصوات عالية فأصوات الخفضة مفد عدة أاثلة. المقارنة مين مفض األصوات الفالية فاألصوات 

الملخفضة التي كان التالايذ قادرين على إنتاجها أثلاء است شاواته: وي الفتج.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فالتدرب على تحديد األصوات الفالية فالملخفضة.

يقول المعلم ما يلي: َمن منكم لديه أسئلة حول كيفية إنتاجنا للموسيقى باستخدام أكواب المياه؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أسئلة.

يقول المعلم ما يلي: لديكم الكثير من األسئلة الرائعة. دعونا نفكر فيها. لماذا تختلف هذه األصوات؟ 
هل يوجد وجه اختالف بين األكواب؟

يقوم التالميذ بما يلي: المالاظة فالتوقع.
6. يقول المعلم ما يلي: نعم. األكواب فيها مستويات مختلفة من المياه. دعونا نضيف أسئلتنا وإجاباتنا 

إلى مخطط "اعرف، وتساءل، وتعّلم".
يقوم التالميذ بما يلي: إضاوة أسئلة فإجامات إلى مخطط "اعرف، وتساءل، وتعّلم".

يقوم المعلم بما يلي: إضاوة أسئلة فأي إجامات أجامها التالايذ إلى مخطط "أعرف، وتساءل، وتعّلم" 
األصلي. الملاقشة مما ي في لتوضيح أو ار التالايذ فالتفل:.

يقول المعلم ما يلي: عملنا بجد اليوم على وصف األصوات باستخدام الكلمات. تعلمنا المقارنة بين 
األصوات باستخدام عاٍل، ومنخفض، وصاخب، وهادئ. دعونا نكتب ما تعلمناه في الصفحة التالية، 

"صوت مرتفع وصوت منخفض".
يقوم المعلم بما يلي: جفج التالايذ يتدرمون على الدندنة متوت عاٍل، فالخفض، فا تفع، فخاوت؛ لتفزيز 

ال لمات الوصفية ال ديدة.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن سأخبركم باإلرشادات التي سنتبعها. تابعوا معي بينما أقرأ عليكم.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم شيئين يصدران صوًتا مرتفًعا. وآخرين يصدران صوًتا منخفًضا.

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: يوجد عمودان. العمود األول مكتوب فيه: صوت مرتفع. والعمود الثاني مكتوب فيه: 
صوت منخفض. يمكنكم رسم شيء من األشياء التي اختبرتموها اليوم أو شيء تعرفونه قبل الدرس. َمن 

منكم يود مشاركة شيء واحد يمكنكم رسمه؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل لمساعدتكم. العمل مع زميل مجاور لكم. قارنوا أفكاركم قبل رسم 
األشياء في صفحة كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ علد الحاجة.
7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: بذلنا اليوم مجهوًدا رائًعا لوصف األصوات. ما هي كلمتك الوصفية المفضلة التي 

استخدمتها للوصف اليوم؟ )اسم التلميذ(، من فضلك تقدم لقيادة ختام نقاشنا اليوم.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة كلماته: الوصفية المفضلة مقيادة التلميذ القائد.

صوت منخفضصوت مرتفع

55

صوت مرتفع وصوت منخفض
ارسم شيئين يصدران صوًتا مرتفًعا. وآخرين يصدران صوًتا منخفًضا
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نبدأ اليوم بالتفكير في بعض الكلمات الوصفية التي استخدمناها باألمس. 

سيختار التلميذ القائد بعًضا من التالميذ لمشاركة الكلمات الوصفية.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ال لمات الوصفية علداا يت: اللداء عليه: ان قًج التلميذ القائد.
2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ( على قيادة مناقشتنا. سنحاول اليوم اكتشاف المزيد عن 

خصائص الصوت. أصغوا جيًدا إلى اإلرشادات التي سأقولها واتبعوا توجيهاتي.
يقوم المعلم بما يلي: فضع أصامفه على ال  ته فالتحلي مالهدفء. فيوضح المفل: ذلك للتالايذ اع التأكد ان 

مقاء التالايذ وي هدفء.
يقوم التالميذ بما يلي: فضع أيديه: على الاج ه: فااللتزام مالتمت.

يقول المعلم ما يلي: ما الذي تشعر به؟ هل تشعر بأي شيء؟ أنزلوا أيديكم إلى أسفل لإلجابة.
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة.

الحوظة للمفل:م إذا شف  التالايذ مأن ال  ته: تتفد أف تهًط اع التلفس أف يشف فن مدقات قلومه:، وواوق 
على هذه اإلجامات. فيؤكد المفل: على التالايذ أن يتذك فا كيف يشف فن علداا ت ون الحل  ة وي االة "ثًات".

يقول المعلم ما يلي: ضعوا أيديكم على حناجركم مرة أخرى. وفي هذه المرة، تبادلوا الحديث مع زميل 
مجاور وأيديكم على حناجركم. ما الذي يحدث عندما تتحدثون؟

 يقوم التالميذ بما يلي: التحدث اع الزاالء.
يقول المعلم ما يلي: من فضلكم شاركوا ما يحدث مع الفصل بأكمله.

 يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

نظ ة عااة الدرس الثالث
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
تف ف االهتزاز ماعتًار أنه الم ون األساسي إلاداث   

التوت.
تتليع ازاار فاختًار التوت وي كج ا الة ان ا ااج   

عملية التتليع.
ت تيب خطوات صلاعة المزاار.  

األصوات  
الدندنة  
المزاار  
اللمط  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   

ي ون لدى كج تلميذم
ش يط اطاطي  
أنًوب فرقي )م  ة الملاديج الورقية( أف   

فرقة سمي ة يم ن لفها على ش ج أنًوب
ش يط الصق  
ا مع مح : 5 س: ان الورق المغطى   

ممادة الشمع أف األغلفة الًالستي ية

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

ا ان التس يالت الموسيقية المتلوعة لتشغيلها، سواء أكانت وي ش ج رقمي أف األش طة التوتية. اخت   جهز عددب
الموسيقى التي مها عدد اتلوع ان آالت الفزف الموسيقية فتلويفات اوسيقية اختلفة. ت هيز ا ان لتخزين آالت 

المزاار اتى الدرس السادس.

ت هيز المفل: للدرس
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يقول المعلم ما يلي: نعم. أنتم تشعرون بالحركة في حنجرتكم عندما تتحدثون. وعلينا أن نعرف أن 
الصوت الذي نحدثه يأتي من حناجرنا. ضع يدك على حنجرتك وحاول استشعار الحركة مرة أخرى 

وأنت تتحدث إلى زميل مجاور. صفوا ما تشعرون به.
يقوم التالميذ بما يلي: اختًار االهتزازات.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج فاالستماع لتفليقات التالايذ. فاستخدام الاقشاته: 
لتوجيه الاقشة الفتج مأكمله. ان المم ن اإلشادة ماألسئلة فإضاوتها إلى جدول "اعرف، وتساءل، وتعّلم" 

لالست شاف التالي.
3. يقول المعلم ما يلي: الذي تشعرون به في حنجرتكم هو شيء يسمى االهتزاز. واآلن، هيا بنا نوضح 

ماذا يعني االهتزاز.
يقوم المعلم بما يلي: إعطاء ش يط اطاطي ل ج اثليِن ان التالايذ. تذكي  التالايذ مقواعد السالاة الستخدام 

األش طة المطاطية وي الفتج. فيوضح المفل: فضع إصًع فااد ان كج يد وي الش يط المطاطي، فكيفية تمديد 
ا مش ج جيد. اطالًة أاد الزاالء ممحاكاة عملية الش ح التي قام مها. تأكد  اإلصًفين كي ي ون الش يط اشدفدب

ان أن الش يط المطاطي الذي يستخداه التالايذ غي  التٍو اول أصامفه:. يت ول المفل: وي أنحاء الفتج 
فيالاظ عن ق ب اا يقوم مه التالايذ.

يقول المعلم ما يلي: ما الذي تعتقدون أنه سيحدث إذا جذبنا الشريط المطاطي قلياًل إلى الوراء ثم 
تركناه يرتد عائًدا إلى األمام؟ أخبر الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: توقع اا سيحدث.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، سيقوم الزميل الذي ليس لديه شريط مطاطي بجذب طرف الشريط 

المطاطي برفق إلى الوراء. ثم يدعه يرتد إلى األمام.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح جذب أاد ط وي الش يط المطاطي فاالاظة التالايذ فه: يقلدفن الح كة.

يقوم التالميذ بما يلي: جذب األش طة المطاطية إلى الوراء إلمداء المالاظات. الملاقشة اع الزاالء.
يقول المعلم ما يلي: ما الذي يحدث للشريط المطاطي؟

يقوم التالميذ بما يلي: فصف اا يحدث.
ا إلى األمام. وهذا يسمى  يقول المعلم ما يلي: يتحرك الشريط المطاطي إلى الوراء ثم يرتد سريًعا جّدً

االهتزاز. يهتز الشريط المطاطي وهو يرتد فجأة عائًدا إلى موضع ما. علينا أن نتحلى بالهدوء التام 
وننصت جيًدا. هل يمكنكم سماع الشريط المطاطي وهو يهتز؟

ا لألاام. يقوم التالميذ بما يلي: اإلصغاء مهدفء فه: يقواون م ذب الش يط المطاطي فت كه ي تد عائدب
يقول المعلم ما يلي: ما الصوت الذي ُيحِدثه الشريط المطاطي؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة ماستخدام ال لمات الوصفية.

يقول المعلم ما يلي: نعم. وفي بعض األوقات، يحدث صوت عند االرتداد. هل تسمعه؟
يقوم التالميذ بما يلي: االستم ار وي االختًار فاالستماع.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج فتش يع التالايذ على االستماع مهدفء. جذب الش يط المطاطي 
على يده كي يتم ن التالايذ ان سماعه فهو يهتز.

4. يقول المعلم ما يلي: عندما نتحدث تهتز حلوقنا مثل الشريط المطاطي. وُيحِدث هذا االهتزاز 
صوًتا. وهذا هو الصوت الذي يصدر عنا. تتحسسوا حناجركم مرة أخرى. هل تستطيعون الشعور باهتزاز 

الحنجرة لديك؟
يقوم التالميذ بما يلي: االستم ار وي اختًار الحل  ة فاألش طة المطاطية.

يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على ط ح األسئلة فعمج ت  مة. إعادة ت ميع التالايذ وي ا موعة 
فاادة لتقيي: الفه:.

يقول المعلم ما يلي: من يستطيع أن يصف سواء باستخدام الكلمات أو بالحركات كيف يحدث الصوت؟
يقوم التالميذ بما يلي: الش ح ماستخدام ال لمات الخاصة مه: أف مح كات اليد كيف يحدث التوت.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار اثلين أف ثالثة ان التالايذ كي يقواوا مالش ح ماستخدام ال لمات الخاصة مه:. 

توضيح أي وه: خاطئ.

اكتِشف )٩0 دقيقة(
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يقول المعلم ما يلي: اآلن، وقد عرفنا كيف ُنحِدث صوًتا بحنجرتنا، هيا بنا نقوم بدندنة إحدى النغمات.
يقوم المعلم بما يلي: دندنة نغمة شهي ة اع التالايذ.

يقوم التالميذ بما يلي: الدندنة اع المفل:.
5. يقول المعلم ما يلي: لقد عزفتم موسيقى من خالل الدندنة. واآلن، هيا بنا نصنع آلة موسيقية 

نستخدمها ونحن ندندن.
يقوم المعلم بما يلي: إخ اج اللوازم فتوجيه التالايذ خطوة مخطوة أثلاء عملية صلع المزاار. تفديج التفليمات 

ا إلى اللوازم التي يستخداها. ايث إنه قد ت: فضع اإلرشادات على  التي يقوم متوجيهها إلى التالايذ استلادب
أساس أنك تستخدم األنًوب المتلوع ان ال  تون. فل ن إذا كلت تستخدم الورق السميك، وامدأ ملف فلتق 

الورق على ش ج أنًوب. فاطلب ان التالايذ تزيين األنًوب أفالب قًج الًدء وي صلع اآللة.
يقول المعلم ما يلي: اتبعوا خطواتي ونحن نصنع اآللة الموسيقية. هذه اآللة تسمى المزمار. لكن قبل 

أن نبدأ، سنقوم بعمل تجربة. ضعوا األنبوب على فمكم ودندنوا. ماذا يحدث؟
يقوم التالميذ بما يلي: الدندنة وي األنًوب فاإلجامة.

يقول المعلم ما يلي: لقد سمعت البعض منكم يقول إنه استطاع الشعور باالهتزاز في األنبوب. جربوا 
ذلك مرة أخرى. دندنوا في األنبوب. هل تشعر أن األنبوب يهتز؟
يقوم التالميذ بما يلي: اختًار األناميب للشفور ماالهتزاز.

يقول المعلم ما يلي: تهتز الحنجرة عند دفع الهواء عبر األنبوب. ما السبب وراء اهتزاز األنبوب؟
ًبا  يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:. )اإلجامة التحيحة هي أن الهواء قد ا  عً ها اسً

االهتزاز(.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، ستأخذ الورق المغطى بمادة الشمع ونغطي به أحد طرفي األنبوب. 

شاهدوني وأنا أقوم بعمل ذلك. )اسم التلميذ( من فضلك احضر إلى هنا وساعدني في عمل ذلك. اعملوا 
مع زميل مجاور. فليساعد بعضكم بعًضا في وضع شريط مطاطي على الورقة كي تبقى في موضعها.
يقوم المعلم بما يلي: التوضيح للتالايذ كيف يت: فضع الش يط المطاطي على نهاية الورقة الموجودة على 
ا إلضاوة  األنًوب. كذلك توضيح سحب الورقة م وق لتثًيتها. الت ول وي أنحاء الفتج أثلاء عمج التالايذ افب

الورقة على األنًوب.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع زميل مجاور لتثًيت الورقة على األنًوب.

يقول المعلم ما يلي: لقد وضعنا جميًعا الورقة على نهاية األنبوب. واآلن، هيا بنا نحاول مرة أخرى 
الدندنة بصوت مرتفع في األنبوب. في هذه المرة، سيطبق أحدكم الخطوات مع زميل مجاور. سيشاهد 

زميلك ما الذي يحدث مع الورقة. ثم تتبادلون األدوار.
يقوم التالميذ بما يلي: اختًار ا كة الورقة، فاالاظة أن الورقة تتمدد علداا يت: دوع الهواء نحوها.

يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ علد اللزفم.
يقول المعلم ما يلي: هل تحركت الورقة؟ ولماذا تحركت؟
يقوم التالميذ بما يلي: توقع أن الهواء دوع الورقة.

يقول المعلم ما يلي: ماذا حدث للصوت؟ هل يمكنكم التحكم في الصوت ليصبح أعلى أو أهدأ؟
يقوم التالميذ بما يلي: االختًار فاإلجامة ان خالل أداء الت ارب.

يقول المعلم ما يلي: ما الذي فعلَته لتغيير الصوت من أعلى إلى منخفض؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د ان خالل القيام مشدة أف مهدفء.

يقول المعلم ما يلي: نعم. تتبقى لنا خطوة إضافية إلكمال المزمار. سأتجول في أنحاء الفصل وسأقوم 
بعمل ثقب في جانب األنبوب. ما الذي تعتقدون أنه سيحدث؟ تحدثوا مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج فعمج ثقب وي كج أنًوب. فيم ن استخدام ط ف قل: رصاص 
ا لذلك. ااد. فتوجيه التالايذ نحو اللفب مآالت المزاار علداا ي ون المفل: استفّدب
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يقوم التالميذ بما يلي: است شاف استخدام المزاار.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج فتش يع التالايذ على االست شاف. مفد أن يحتج التالايذ 

ا ا ة أخ ى. فيذّك  المفل:  على مفض الوقت لالست شاف، ي وع المفل: يديه إلى أعلى لت ميع التالايذ افب
التالايذ ممساعدته ان خالل إشارة روع األيدي.

ا كفتج مأكمله اع االاتفاظ مآالت المزاار دفن استخدااها. يقوم التالميذ بما يلي: الت مع افب
6. يقول المعلم ما يلي: كنت أتساءل ما إذا كان بإمكاننا عزف أغنية مًعا على آالت المزمار التي معنا. 

هيا بنا جميًعا ندندن )نغمة مفضلة(. سوف ندندن أواًل، ثم نستخدم آالت المزمار التي معنا. هل أنتم 
مستعدون؟ سنبدأ عندما أنتهي من العّد حتى 3.

ا. فمم  د  ا مفد ذلك ان الدندنة افب يقوم المعلم بما يلي: قيادة التالايذ أفالب وي دندنة اللغمة كي يتم لوا جميفب
أن يتًح التالايذ قادرين على وفج ذلك، انتقج إلى الدندنة على آلة المزاار.

يقوم التالميذ بما يلي: الدندنة فعزف اللغمات المفضلة.
يقول المعلم ما يلي: لقد صنعنا أول آلة موسيقية خاصة بنا. هل تعتقدون أن سارة تفضل العزف على 

المزمار؟ تحدثوا عن ذلك مع زميل مجاور.
ا عن سارة. يقوم التالميذ بما يلي: التحدث افب

7. يقول المعلم ما يلي: هيا بنا ندون كيف نصنع المزمار. يمكننا مشاركة خطواتنا مع سارة حتى تتمكن 
هي أيًضا من عمل المزمار. هيا بنا نفتح الكتب وننتقل إلى صفحة "عمل آلة مزمار".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح ال تاب على التفحة التحيحة
يقول المعلم ما يلي: سأقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل أواًل. تابعوا معي اإلرشادات التي أقرؤها.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: صل كل صورة بالخطوة الصحيحة التي تناسبها مع مراعاة الترتيب. 
ارسم صورة لمزمار صنعته ثم لونه.

يقوم المعلم بما يلي: ق اءة جميع ال مج الموجودة وي التفحة فاإلشارة إلى ال لمات. فعلد اللزفم، توجيه 
، ث: سؤال التالايذ ااذا كانت الخطوة األفلى. فجه التالايذ خطوة  التالايذ متورة اًاش ة ان خالل الق اءة أفالب

ا إضاوّيبا. مخطوة كم موعة فاادة أف اوفج ذلك اع التالايذ الذين يحتاجون دعمب
يقوم التالميذ بما يلي: اتًاع الخطوات وي كتًه:.

يقول المعلم ما يلي: هيا ابدؤوا وأكملوا الصفحة. إذا كنتم تحتاجون إلى مساعدة في قراءة الكلمات، 
فيمكنكم العمل مع زميل مجاور أو رفع أيديكم لطلب المساعدة.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التفحة وي كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: الت ّول وي أنحاء الفتج فاساعدة التالايذ علد اللزفم. توجيه التالايذ نحو تلظيف 
الطقة الفمج علداا يلتهون ان إكمال التفحة. تخزين آالت المزاار وي الفتج ان أجج استخدااها وي الدرس 

السادس. التأكد ان أن كج ازاار اسمى ماس: التلميذ الذي صلفه.
8. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن االهتزاز والصوت اليوم. تحدثوا مع زميل مجاور. ما الذي 

ستخبركم به أسرتكم عن االهتزاز والصوت؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اا تفلموه.

يقوم المعلم بما يلي: اطالًة التالايذ مأن يقداوا الش   لًفضه: الًفض على المساعدة التي قداوها لًفضه: 
الًفض اليوم.

الفصل األول: أنغام ا وسيقى

أوًل

ثانًيا

ثالًثا

رابًعا

56

عمل آلة مزمار

اصنع ثقًبا في األنبوب.

 ضع رباًطا مطاطّيًا 
حول الورقة.

 قم بتغطية طرف 
األنبوب بالورقة.

اعزف أغنية باستخدام 
المزمار الذي صنعته.

 صل كل صورة بالخطوة الصحيحة التي تناسبها مع مراعاة الترتيب. 
ارسم صورة لمزمار صنعته.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: كنا نتحدث عن التواصل. هيا بنا نختار التلميذ القائد لنا اليوم. سيستخدم 

التلميذ القائد عصّىّ األسماء الختيار ثالثة تالميذ يقومون بمشاركة أفكارهم. ما هي الوسائل التي 
نتواصل بها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار التلميذ القائد. تذكي  التلميذ القائد مالسؤال الخاص 
مالملاقشةم اا هي الوسائج التي نتواصج مها؟

، ث: يستخدم عصّىّ األسماء الختيار تالايذ آخ ين  يقوم التالميذ بما يلي: يط ح التلميذ القائد سؤاالب
لإلجامة عن السؤال.

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ(، لقيادة المناقشة. هيا بنا نستكشف الصوت بطريقة 
جديدة اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد للمساعدة وي توزيع كوب فرقي فااد فاشًك فرق فااد على كج 
ا ل مط المشًك مال وب. تلميذ. اطالًة التالايذ م مطهما اع مفضهما الًفض. يم ن تفديج اإلرشادات لت ون فوقب

يقوم التالميذ بما يلي: توزيع األدفات فاالنضمام إلى زاالئه:.
ا اا إذا كان التالايذ سوف يفيدفن المواد، أم سيأخذفنها افه: إلى الملزل. ان  الحوظة للمفل:م ادد اقداب

المم ن أن يقوم التالايذ كذلك متزيين أكوامه:.
يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نمارس رفع األيدي وتكوين ثنائيات لالنضمام إلى زميل. سأقوم بالعّد 

ا بدًءا من 5.  تنازلّيً
.0 ،1 ،2 ،3 ،4 ،5

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار الزاالء.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، وبعد أن أصبح لكم زميل، خذوا أكوابكم وقفوا في الفصل مواجهين لزمالئكم.

نظ ة عااة الدرس ال امع
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
استخدام نموذج لفه: التوت.  
استخدام لغة اإلشارة للتواصج اع اآلخ ين.  

االهتزاز  
لغة اإلشارة  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
كوب فرقي ل ج تلميذ.  
اشًك فرق ل ج تلميذ.  
ًبا يوزع على كج اثلين    خيط )طوله 1 ات  تق ي

ان التالايذ(
فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

ت هيز المواد ان أجج َتْمِثيج التوت. اثقب كج كوب فرقي ان األسفج ماستخدام اشًك الورق. فات ك اشًك الورق 
اثًتبا مال وب. اقطع الخيوط مطول ات  فااد. فإذا توقفت أن تالايذك سيواجهون صفومة وي رمط الخيط ممشًك 

ا. فات ك ال وب الثاني دفن رمط. تفل: ثالث كلمات ان لغة اإلشارة، يم ن الفثور عليها وي  الورق، وارمطه أنت ُاسًقب
كتاب التلميذ وي صفحة "كيف نسمع". يلًغي تفل: المزيد ان ال لمات كي تفل: التالايذ استخدام التواصج الهادئ وي 

الفتج. اافل الفثور على اقطع ويديو ألشخاص يستخداون لغة اإلشارة لف ضه على التالايذ.

ت هيز المفل: للدرس
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ا لوجه فميله: اساوة. يقوم التالميذ بما يلي: الوقوف فجهب
يقول المعلم ما يلي: تحدثوا بهدوء في الكوب لديكم. هل يمكنكم سماع زمالئكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة، "ال".
ا لتساعدوا بعضكم البعض. أدخلوا الخيط الذي معكم عبر الثقب  يقول المعلم ما يلي: عودوا سوّيً

واربطوا مشبك الورق مع الخيط هكذا.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح كيفية عمج ذلك اع التلميذ المساعد له. مفد َتْمِثيج ذلك للتالايذ، يت ول المفل: وي 

أنحاء الفتج لمساعدة التالايذ الذين يواجهون صفومة وي رمط الخيط اع اشًك الورق. فيش ع التالايذ على 
ا. اساعدة مفضه: مفضب

يقوم التالميذ بما يلي: دوع الخيط عً  الثقب الذي ت: عمله وي قاع األكواب فرمطه اع اشًك الورق.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، مّدوا الخيط الذي قمتم بربطه بينكم واجعلوه مشدوًدا هكذا.

يقوم المعلم بما يلي: توضيح كيفية عمج ذلك اع التلميذ المساعد له. اطالًة التلميذ المساعد له موضع ال وب 
على أذنه أف أذنها فهو يتحدث وي ال وب اآلخ . ث: اطالًة التلميذ المساعد له مالتحدث وي ال وب اآلخ  ميلما 

يقوم المفل: موضع ال وب الذي افه على أذنه فاالستماع.
يقول المعلم ما يلي: تبادلوا األدوار، في نفس الوقت، وتحدثوا في الكوب بهدوء بينما يستمع زميلكم.
يقوم التالميذ بما يلي: أداء الت  مة ماستخدام األكواب، فتًادل األدفار مين التحدث فاالستماع.

ا ا ة أخ ى ماستخدام است اتي ية رفع األيدي إلى أعلى. يقوم المعلم بما يلي: جمع التالايذ افب
يقول المعلم ما يلي: من يستطيع أن يشرح لي الذي يحدث؟ أواًل: تحدث إلى زميلك. ثم، سنتحدث 

جميًعا كمجموعة واحدة.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة اا ادث.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالايذ لمشاركة أو اره:.
يقول المعلم ما يلي: عندما يتحدث أحدكم في الكوب، يهتز قاع الكوب. ويحمُل الخيط الصوت إلى 

الكوب اآلخر. ما الذي سيحدث إذا كان الخيط مرخًيا ال مشدوًدا؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار تلميذين أف ثالثة للتوقع.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة التوقفات اع الفتج مأكمله.
3. يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نختبر ذلك! أْرخوا الخيط. اختبروا ذلك كي تعرفوا ماذا يحدث. اقتربوا 

من بعضكم قلياًل حتى يتدلى الخيط قلياًل إلى أسفل.
يقوم التالميذ بما يلي: اختًار إْرَخاء الخيط مين األكواب.

يقول المعلم ما يلي: هل الخيط المرخي ينقل الصوت؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار تلميذين أف ثالثة للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة المالاظات اع الفتج مأكمله.
يقول المعلم ما يلي: لقد كنتم قادرين على الشعور باالهتزاز في األكواب عندما كان الخيط مشدوًدا. 
عندما كان الخيط مرخًيا، لم يكن هناك اهتزاز. ولم تتمكنوا من سماع بعضكم بعًضا. وهذا دليل آخر 

على أن االهتزاز ُيحِدث صوًتا. هيا بنا ننظف مكاننا اآلن للتجهيز لنشاط جديد.
يقوم المعلم بما يلي: مما أن األكواب فالخيط لن يت: استخدااها وي الدرفس التالية إال وي االة استخدااها 
لفمج آالت اوسيقية، لذا عليك أن تق ر أين يضع التالايذ المواد أف اا إذا كان التالايذ سيأخذفن المواد افه: 

إلى الملزل.

ًبا. يقوم التالميذ بما يلي: فضع اللوازم جان
4. يقول المعلم ما يلي: لقد تعّلَمنا الكثير عن األصوات واالهتزاز. والصوت هو وسيلة مهمة نتواصل بها. 

لكن في بعض األحيان، ال يمكننا سماع أحد األشخاص. فكيف يمكن التواصل دون صوت؟ هيا نشارك 
بعًضا من أفكاركم.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء اثلين أف ثالثة تالايذ لمشاركة أو اره:. الثلاء على إجامات التالايذ على سًيج 
المثال م تامتها، أف رس: فجوه اًتسمة، أف استخدام ا كات األيدي. فإذا ل: يت افب التالايذ اع لغة اإلشارة، 
يش ح المفل: لغة اإلشارة على أنها ش ج ان أش ال التواصج. يف ض المفل: للتالايذ اقطع ويديو ألشخاص 
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يتحدثون لغة اإلشارة إن أا ن. فيش ع التالايذ على ط ح األسئلة ث: يش ح له: لغة اإلشارة كي يتفلموها.
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.

يقول المعلم ما يلي: نحن نتحدث بالكلمات للتواصل. لكن هل كنتم تعلمون أن هناك لغة للتحدث 
تستخدم فيها أيديكم بداًل من أصواتكم؟ هل رأى أحدكم من قبل أشخاًصا يستخدمون لغة اإلشارة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة نف: أف ال.
ا يستخداون لغة  يقوم المعلم بما يلي: اطالًة التالايذ ممشاركة خً اته:، إذا كانوا قد رأفا ان قًج أشخاصب

اإلشارة.
يقول المعلم ما يلي: ربما تكونون قد رأيتم من قبل أشخاًصا يستخدمون لغة اإلشارة في التلفاز أو 

بواسطة أحد جيرانك. وكثيًرا ما سوف ُتستخدم لغة اإلشارة في اللعب أو عندما يتحدث شخص ما إلى 
جمهور من الناس. هيا بنا اليوم نتعلم كيف نشير ببعض الكلمات. يمكننا ممارسة استخدام هذه اللغة 

عندما نحتاج إلى الهدوء في الفصل. أواًل: هيا بنا نتعلم كيف نقول شكًرا لك.
ا لك للتالايذ. فسؤال التالايذ كيف أن اإلشارة ان  يقوم المعلم بما يلي: توضيح اإلشارة الخاصة م لمة ش  ب

المم ن أن ُتظه  شفور الش   ت اه شخص اا. اطالًة التالايذ متقليد اإلشارة.
ا لك". يقوم التالميذ بما يلي: تقليد إشارة "ش  ب

يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نتعلم إشارة أخرى.
ا لك" أف "نف:" أف "ال"، فرمط  يقوم المعلم بما يلي: تدريس اإلشارات الخاصة مفًارات أف كلمات اثج "ش  ب
اإلشارة الم ئية ممفلاها كي ي ون ان السهج على التالايذ تذك  اإلشارات. فإذا كان الوقت يسمح فالتالايذ 

س له: إشارات أخ ى قد ي ون ان المفيد استخدااها وي الفتج. شغووين، ودّرِ
يقوم التالميذ بما يلي: تقليد المفل: ماستخدام لغة اإلشارة. فالفمج اع زاالئه: لمساعدته: على 

اإلشارة مش ج صحيح.
ا ملغة اإلشارة. فإذا كان األا  كذلك، يم ن االستم ار وي تفل:  الحوظة للمفل:م قد يًدي التالايذ اهتمااب

فاستخدام لغة اإلشارة وي الفتج كط يقة صااتة للتواصج أثلاء أداء التالايذ لألنشطة. ذّكِ  التالايذ مأن رفع 
اإلبهام إلى أعلى هو أاد أش ال لغة اإلشارة التي لها افلى اشامه وي الفديد ان الثقاوات.

5. يقول المعلم ما يلي: سيكون من الممتع تعليم سارة لغة اإلشارة. هيا بنا ندوّن في كتبنا ما تعلمناه كي 
نتمكن من تعليم سارة والتذكر الحًقا. افتحوا كتابكم على صفحة "لغة اإلشارة".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح ال تاب على التفحة المطلومة.
يقول المعلم ما يلي: تابعوني بينما أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اكتب معنى كل إشارة في السطر الموجود أسفلها.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ عً  إكمال التفحة فتوجيه التالايذ نحو ملك ال لمات للحتول 

على ازيد ان الدع:.
يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل:.

يقول المعلم ما يلي: تدربوا على استخدام اإلشارات الجديدة التي تعلمتموها، ثم استخدموا بنك 
الكلمات لتدوين معنى كل إشارة. شاركوا اإلشارات الجديدة مع زميل مجاور.

ا علد اللزفم. يقوم التالميذ بما يلي: إكمال صفحة التلميذ فاساعدة مفضه: مفضب
ا مع  يقول المعلم ما يلي: تساعد لغة اإلشارة أولئك األشخاص الذين ال يستطيعون التواصل سمعّيً

األسرة واألصدقاء. هل أجبنا عن أي من أسئلتنا الموجودة على جدول "اعرف، وتساءل، وتعّلم"؟ هيا بنا 
نضيف إجاباتنا اآلن.

يقوم المعلم بما يلي: أخذ جدول"اعرف، وتساءل، وتعّلم". الفمج اع التالايذ على إضاوة اإلجامات فاألسئلة 
ا ل :" فيش  ه: مالقول. ال ديدة. اإلشارة إلى التالايذ مإشارة "ش  ب

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على التعلم مًعا اليوم. من فضلكم، فلينظف كل تلميذ مكانه ويستعد 
لختام الدرس.

6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

الفصل األول: أنغام ا وسيقى

بنك الكلمات

نعم لشكًرا لك 
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اكتب معنى كل إشارة في السطر الموجود أسفلها.

لغة اإلشارة
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يقول المعلم ما يلي: سيطرح عليكم التلميذ القائد أسئلة. لذا من فضلكم أِجيبوا بهدوء باستخدام لغة 
اإلشارة التي تعلمناها اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد فتوجيهه ان خالل ثالثة أف أرمفة ان األسئلة التي ت ون إجامتها نف: 
أف ال، فالتي يستطيع التالايذ اإلجامة علها فت ون اتفلقة مما تفلموه اليوم )أف وي الدرفس السامقة(.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة عن األسئلة ماإلشارة.
يقول المعلم ما يلي: هيا بنا ننظف أماكننا لختام الدرس. احرصوا على التوجه بالشكر إلى الزميل 

اآلخر.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير اآلن. سيقود التلميذ القائد مناقشتنا اليوم. سوف يستخدم 

التلميذ القائد عصّىّ األسماء الختيار ثالثة تالميذ. استمع للسؤال.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد ث: السؤالم اا الذي شاركته اع أس تك عن التوت؟

يقوم التالميذ بما يلي: يقود التلميذ القائد اللقاش، فيقوم التالايذ اآلخ فن مط ح أو اره:.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك يا )اسم التلميذ(. يبدو أن كل واحد منكم قد تعلم الكثير باألمس.

يقوم التالميذ بما يلي: يفود التلميذ القائد لل لوس، فيًدأ ال ميع وي االستفداد للخطوة التالية ان 
الدرس.

فنا  2. يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن التواصل. في بداية هذا الفصل الدراسي، عّرَ
الموسيقى بأنها إحدى الطرق التي نستطيع التواصل بها. واآلن، هيا بنا نفكر بشكل أعمق في 

الموسيقى. كيف يمكننا استخدام الموسيقى للتواصل؟ إنني أتساءل ما الشعور الذي تبعثه الموسيقى 
في أنفسكم؟ تحدثوا عن ذلك مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث اع الزاالء.
يقوم المعلم بما يلي: إعداد الموسيقى لمشاركتها اع التالايذ.

يقول المعلم ما يلي: هيا نشارك بعًضا من أفكاركم. ما الشعور الذي تبعثه الموسيقى في أنفسكم؟
يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على التف ي  وي المشاع  التي تًفثها الموسيقى وي اللفس. اقت اح 
كلمات جديدة تستخدم وي إجامات التالايذ. اطالًة التالايذ مغلاء أغلية تفزز ان الشفور الذي تت: الاقشته.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
يقوم المعلم بما يلي: عزف قطع اوسيقية اختلفة. تش يع التالايذ على التفاعج اع الموسيقى، سواء 

مالح كات، أف الغلاء افه، أف مأي ان السلوكيات المالئمة األخ ى. فمفد االنتهاء ان عزف كج قطفة اوسيقية، 
يتوقف فيلاقش. اطالًة التالايذ مإظهار اشاع ه:، سواء ان خالل األوفال أف تفًي ات الوجه.

يقوم التالميذ بما يلي: التفاعج اع الموسيقى.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الخااس
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
االست امة للموسيقى ان خالل إظهار المشاع  التي تفً  عن   

الحزن، فالسفادة، فالخوف.
تأليف الموسيقى ان خالل الدندنة لدع: قتة اا.  

كتاب التلميذ  المشاع   
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   

المف دات األساسيةنواتج التفل:

ت ميع مفض المقاطع الموسيقية أف الفزف على آلة اوسيقية. ي ب أن تشتمج المقاطع الموسيقية على اوسيقى يم ن التفًي  علها ممشاع ، اثج السفادة، فالحزن، فالحماس.

ت هيز المفل: للدرس



202 الفتج األفلم أنغام املوسيقى

يقول المعلم ما يلي: نعم. من الممكن أن تجعلنا الموسيقى نشعر بالسعادة. ومن الممكن أن تجعلنا 
نشعر بالحزن. ومن الممكن كذلك أن تجعلنا نرغب في أداء بعض الحركات.

يقوم المعلم بما يلي: االستم ار وي ت  ار اللشاط ان خالل عزف ثالثة اقاطع اوسيقية.
يقول المعلم ما يلي: يمكننا استخدام الموسيقى للتواصل حول األفكار. عندما نشاهد أفالم الكرتون أو 

فيلًما من األفالم يتم عزف الموسيقى معه. وتتغير الموسيقى مع تغير القصة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالايذ الذين ي غًون وي ت  مة شيء إمداعي أاام التالايذ اآلخ ين؛ فذلك 

للمساعدة وي اللشاط التالي.
3. يقول المعلم ما يلي: هيا نجرب شيًئا آخر مًعا. أريد أربعة متطوعين. سأحكي قصة وسيقوم أحد 

التالميذ بتمثيل القصة وأنا أحكيها. وسيقوم الثالثة اآلخرون بدندنة الموسيقى التي يعتقدون أنها 
ستساعد في سرد القصة. من يريد أن يساعدنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي.
يقوم المعلم بما يلي: قًج س د القتة، يخً  المفل: كج تلميذ مالدفر المختص له. ايث يقوم أاد التالايذ 
متمثيج كج شيء تقوم سارة مففله فهو يح ي القتة. على سًيج المثال يًدف ازيلبا، أف يختلس اللظ  ان فراء 

اًلى، فاا إلى ذلك، ميلما سيقوم الثالثة اآلخ فن مالدندنة وي اختلف أجزاء القتة. ايث سيقوم أاده: مدندنة 
نغمة سفيدة، فيقوم اآلخ  مدندنة نغمة ازيلة، أاا الثالث وسيقوم مدندنة نغمة تفً  عن الشفور مالخوف أف 

الشوق، فسيففلون ذلك علد اإلشارة إلى كج فااد اله:. االح التالايذ فقتبا للتف ي  وي أدفاره:. ااِك القتة 
التالية أف ان المم ن أن تح ي قتة ان علدك. اإلشارة إلى كج تلميذ مش ج و دي ليًدأ كج فااد اله: وي 

دندنة ال زء الخاص مه.
يقول المعلم ما يلي: سأحكي لكم قصة عن سارة. أريد منكم أن يستمع كل تلميذ، وسيقوم زمالؤنا القادة 

بمساعدتي في سرد القصة.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فاشاهدة التلميذ فهو يمثج ال زء الخاص مسارة.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى التلميذ كي يفزف نغمة ازيلة. إرشاد التلميذ نحو تأدية األوفال لالستم ار 
وي س د أاداث القتة.

يقول المعلم ما يلي: في يوم من األيام كانت سارة تمشي وحيدة وحزينة ألنها لم تجد صديقتها الجديدة
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع ميلما يدندن التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى التلميذ مالتوقف عن الدندنة. فاإلشارة إلى التلميذ اآلخ  مدندنة نغمة خائفة 
أف اشوقة فذلك علداا يق أ "نظ ت".

يقول المعلم ما يلي: نظرت سارة في كل اتجاه. وسمعت ضوضاء. فاختبأت وراء أحد المباني ونظرت؛ 
فقد ظنت سارة أن هناك أحًدا ما يبكي. نظرت وراءها فوجدت كلًبا.

يقوم التالميذ بما يلي: االستم ار وي االستماع فالمساعدة وي س د القتة.
يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى التلميذ الثاني مالتوقف عن الدندنة، ث: اإلشارة إلى التلميذ األخي  مالًدء وي 

دندنة نغمة سفيدة.
يقول المعلم ما يلي: رأت سارة صديقتها تجري، ولقد كان الكلب هو كلب صديقتها. لعبت سارة 

وصديقتها مع الكلب وهما عائدتان إلى المنزل.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فالتتفيق علداا يلتهي التالايذ ان القتة.

يقول المعلم ما يلي: مذهل! لقد أضفتم بالفعل إلى قصتي. كيف ساعدت الموسيقى في سرد القصة؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار اثلين أف ثالثة ان التالايذ لمشاركة أو اره:.

 يقوم التالميذ بما يلي: الش ح.
يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالايذ اآلخ ين ممساعدته وي س د القتة. س د قتة جديدة ممساعدة 

ا كي تختلط اللغمات فال تتطامق اع نغمة القتة،  التالايذ. إذا سمح الوقت، يطلب المفل: ان التالايذ الدندنة افب
ث: يسأل التالايذ عن رد وفله:.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فاشاهدة القتة.
4. يقول المعلم ما يلي: لقد سمعتم قصتين. هيا بنا نعمل في مجموعات تتكون من أربعة تالميذ لسرد 

قصة. سيحكي أحدكم القصة، ويمثلها آخر، ويدندن االثنان اآلخران موسيقى تعبر عن المشاعر التي في 
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القصة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار الف ق. تووي  القليج ان التور التي ُتً ز أو ار القتة أف قول مفض ال مج 

الًسيطة للتلميذ الذي يح ي القتة لممارسة الق اءة، فذلك إذا كان التالايذ يحتاجون إلى دع: إضاوي.
يقول المعلم ما يلي: اعملوا مًعا على تأليف قصة بسيطة. وحددوا من سيقوم بأداء كل دور. وستقومون 

بمشاركة قصصكم مع اآلخرين، وذلك بعد أن يكون لديكم الوقت للتحضير.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج وي و ق لتأليف القتة.

ا ا ة أخ ى  يقوم المعلم بما يلي: الت ّول وي أنحاء الفتج فاساعدة التالايذ علد اللزفم. ت ميع التالايذ افب
وي الوقت الملاسب ماستخدام إشارة رفع األيدي. تحديد ثالثة و ق ستؤدي القتة فتستمع لًفضها الًفض.

5. يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نشارك قصصكم. سيشارك كل فريق مع الفريقين اآلخرين. وسوف 
يتناوب كل فريق سرد قصته. هل لدي أي منكم أي أسئلة؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أي سؤال للتوضيح.

ا ألداء القتة. يقوم المعلم بما يلي: فضع التالايذ وي ا موعات فإتااة الوقت له: جميفب
يقوم التالميذ بما يلي: تأدية القتة لًفضه: الًفض.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج أثلاء قيام التالايذ متمثيج القتة. تش يع التالايذ على ش   
ا على المشاركة فذلك ماستخدام لغة اإلشارة فال لمات. مفضه: مفضب

يقول المعلم ما يلي: يمكن للموسيقى بمفردها أن تحكي لنا قصة أو يمكنها مساعدتنا في حكي قصة 
عن المشاعر. شكًرا لكم على مساعدتكم لي في سرد القصة.

7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: لقد تواصلنا اليوم من خالل سرد قصة. تحدثوا مع زميل مجاور عن الذي 
تعلمتموه اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة التفل: اع زميل مجاور.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نقوم بمراجعة كيف نتواصل. اعملوا مع زميل مجاور دون حديث. 

استخدموا حركات اليد أو تعابير الوجه ولغة اإلشارة للتواصل. وتحققوا مما إذا كنتم توافقون على ثالث 
من الطرق التي نستخدمها للتواصل في الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: التواصج وي صمت.
يقول المعلم ما يلي: ممتاز. هيا بنا نشارك بعض الطرق التي قمتم بالتواصل بها. سيختار التلميذ 

القائد خمسة تالميذ لمشاركة التواصل الصامت.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد لقيادة الملاقشة. تذكي  التالايذ مأن التواصج سي ون صااتبا.

يقوم التالميذ بما يلي: ذك  ط ق للتواصج وي صمت ماستخدام ا كات اليد.
2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ( على قيادة المناقشة الصامتة اليوم. لقد فكرنا كثيًرا 
وتحدثنا عن الموسيقى. واليوم، سنركز على عمل المزيد من الموسيقى. هيا بنا نبدأ باستخدام آالت 

الناي الخاصة بنا لعمل الموسيقى.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالايذ قادة للمساعدة وي توزيع آالت المزاار، ث: توجيه التالايذ لممارسة 

التدريب علداا ي ونوا استفدين لذلك.
يقوم التالميذ بما يلي: الفزف ماستخدام المزاار.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذين قائدين لقيادة عزف أغلية ماستخدام المزاار. إذا كان المزاار أف أي آلة 
اوسيقية أخ ى اتااة، وشارك التالايذ وي عزف األغلية.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السادس
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
صلاعة طًلة ان المواد المفاد تدفي ها.  
االاظة اهتزاز طًلة.  
تطوي  نمط صوتي لتأليف الموسيقى.  

رأس الطًلة  
االهتزاز  
اللمط  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
آالت المزاار  

ي ون لدى كج تلميذم
علًة اسطوانية الش ج أف أي عًوة اسطوانية الش ج  
ا، فغطاء، أف المزيد ان    اللتف األعلى ان مالونة اقطوعب

الورق المغطى ممادة الشمع
فرق اقوى الون أف أقالم تلوين للتزيين )اختياري(  
ش يط الصق ع يض أف ش يط اطاطي لتثًيت الًالونة على   

الغطاء.
األرز أف الحتى  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اختيار اقاطع اوسيقية تقدم ااالت شفورية اختلفة. ا اعاة الموسيقى المألووة ماللسًة إلى 
التالايذ، كالموسيقى ال السي ية أف الموسيقى الم تًطة مالثقاوة السائدة وي ا تمع التالايذ. 
فإذا كانت اآلالت الموسيقية اتوو ة، وإنه يم ن عزف الموسيقى مدالب ان االستماع للموسيقى 

المس لة.
سيتلع التالايذ اليوم طًلة خاصة م ج فااد اله:. التأكد ان أن جميع اللوازم يت: جمفها 

ففضفها وي ا ان احدد ان أجج سهولة الوصول إليها. ا اعاة اا إذا كان سيت: تزيين 
الطًول أم ال. يم ن تلوين الفلب، أف تغطيتها مالورق المقوى، أف ال س: عليها ماستخدام أقالم 
السًورة. قطع نهاية الًالونة قًج ال زء الواسع الها. التدريب على تثًيت الًالونة على الفلًة 

اتى يتًح التلميذ أكث  جاهزية لقيادة التالايذ.

ت هيز المفل: للدرس
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يقوم التالميذ بما يلي: عزف اللغمة ماستخدام المزاار.
ا. اليوم، سنقوم بصنع آلة موسيقية أخرى. وسنقوم  3. يقول المعلم ما يلي: صوت المزمار جميل جّدً

بعمل األغاني الخاصة بنا.
يقوم المعلم بما يلي: توزيع األدفات على التالايذ ان أجج صلاعة الطًول. فالح فقت لتزيين الطًول قًج 

صلفها، إذا أرادفا.
يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نصنع طبلة. سيكون من المهم أن تكونوا متواصلين جيدين من خالل 

االستماع إلى التوجيهات. ستعملون كذلك مع زميل مجاور كي يساعد كل منكما اآلخر.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فاتًاع التفليمات.

يقوم المعلم بما يلي: لقد ت: فضع هذه اإلرشادات ان أجج تثًيت مالونة. ل ن يم لك تفديج اإلرشادات 
إذا كلت تستخدم غطاءب مالستي ّيبا. اطالًة التالايذ مت هيز المواد فإعطاء التوجيهات المتفلقة م يفية فضع الفلًة 

مش ج قائ: للًدء.
يقول المعلم ما يلي: شاهدوني وأنا أوضح ذلك بمساعدة )اسم التلميذ(. سنثبت البالونة على نهاية 

العلبة. سنساعد بعضنا البعض في جذب البالونة برفق لتغطي نهاية العلبة.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح ذلك ممطالًة أاد التالايذ م وع اواف الًالونة ان جهة ميلما يقوم المفل: م ذمها 

عً  وتحة الفلًة. توضيح كيف سيثًت الغطاء، سواء ماستخدام ش يط اطاطي أم ش يط الصق.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع زميل مجاور إلكمال الطًلة.

الحوظة للمفل:م سيًدأ التالايذ اختًار الطًول مم  د االنتهاء ان صلفها. ساعد التالايذ على أداء ذلك ان خالل 
إرشاد التالايذ الذين مدؤفا وي استخدام الطًول مهدفء فأنت تشاهد الم موعات األفلى التي انتهت ان صلع 

الطًول الخاصة مها.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج فتقدي: المساعدة علد اللزفم. التأكد ان أن الًالونة اح مة 

الشد على الفلًة. يستطيع التالايذ استخدام األقالم ال صاص أف أقالم التلوين كفتّى للفزف على الطًلة. إذا 
ا مسًب اختالف نهايات  استخدات األقالم ال صاص، واطلب ان التالايذ اختًار اا إذا كان التوت اختلفب

األقالم ال صاص.
يقول المعلم ما يلي: لقد صنع كل واحد منكم الطبلة الخاصة به. واآلن، هيا بنا نعرف كيف يكون صوت 

الطبول.
يقوم التالميذ بما يلي: اختًار الطًول.

4. يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج، أثلاء عزف التالايذ على الطًول، افطيبا كج اثلين ان 
التالايذ كمية صغي ة ان األرز أف الحتى. اإلشارة إلى التالايذ ان خالل رفع األيدي إلى أعلى ل مفه: ا ة 

ثانية كم موعة فاادة لالستماع.
يقوم التالميذ بما يلي: االستم ار وي الفزف على الطًلة اتى يت: إعطاء اإلشارة.

يقول المعلم ما يلي: لقد أعطيت كل واحد منكم بعًضا من األرز/الحصى. ضعوا فقط بعًضا منه على 
الطبلة الخاصة بكم. عندما أعطي اإلشارة، ابدؤوا في دق الطبول لديكم. ما الذي يحدث لألرز/الحصى؟

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى التالايذ للًدء.
يقوم التالميذ بما يلي: االاظة أن األرز/الحتى يقفز على جلد الطًلة.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج فا اقًة تت وات التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: لقد رأيت أنكم الحظتم أن األرز/الحصى يقفز على جلد الطبلة الخاصة بكم. 

لماذا يقفز على جلد الطبلة؟ تحدثوا مع زميل مجاور بالذي يدور في أذهانكم.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى اإلجامات. اختيار التلميذ الذي يقول إن الًالونة تهتز لذلك يقفز األرز/
الحتى للمشاركة اع الفتج مأكمله.

يقول المعلم ما يلي: يا )اسم التلميذ(، من فضلك شارك الذي يدور في ذهنك.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى اإلجامة.

5. يقول المعلم ما يلي: نعم، يمكننا رؤية أن البالونة تتحرك أو تهتز. وبسبب االهتزاز، يمكننا سماع 
الصوت. ما أنواع األصوات التي تستطيع إحداثها على الطبلة؟ هل يمكنكم إحداث أصوات مختلفة؟

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
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يقوم التالميذ بما يلي: الفزف على الطًول إلاداث األصوات.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالايذ لمشاركة صوت الطًلة. تش يع التالايذ على فصف التوت م لمات. 

ا إلى ا ان ض ب الطًلة أف اا إذا كانت  ا استلادب ا أف الخفضب توجيه التالايذ الكتشاف أن التوت سي ون ا تففب
قد ُض مت ماليد أف مالقل: ال صاص.

يقول المعلم ما يلي: يمكن العزف على الطبلة بعدة طرق. هيا بنا نستخدم الطبلة في عمل الموسيقى. 
رجاًء ضعوا أقالمكم الرصاص على المنضدة واستمعوا لتوجيهاتنا القادمة.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى التفليمات التالية.
6. يقول المعلم ما يلي: لقد استخدمنا آالت المزمار لعزف نغمة. ونستطيع استخدام الطبول لعمل 

دقة. هيا بنا نبدأ عمل نمط بالموسيقى. أنا عندي نمط أريد أن أشاركه. سأقوم بعزف النمط الخاص بي 
ثالث مرات ثم ستعزفون معي.

يقوم المعلم بما يلي: عزف نمط على الطًلة لي ون "طًج، توقف، طًج، طًج، توقف، طًج". اطالًة التالايذ 
ماالستماع ث: الفزف افه. ت  ار اللمط إذا كان ذلك ض فرّيبا، ث: الش ح، ث: اطالًة التالايذ مالفزف.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فالفزف.
يقوم المعلم بما يلي: إذا ل: ي ن التالايذ على دراية مالدقات، يش ح المفل: األنماط ماستخدام فتي ة ثامتة. 

ش ح فتوضيح أن الدقة يم ن أن ُتحِدث صوتبا سواء )مض ب الطًلة( أف ت ون صااتة )مالتوقف(. االستم ار وي 
تمثيج مفض األنماط الًسيطة ان خالل القيام مفمج أرمع أف خمس دقات، فاطالًة مفض التالايذ مقيادة اللمط 

ا. إذا كان ذلك االئمب
7. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في عزف األنماط على الطبول مًعا. واآلن، حان دوركم لعمل 

األنماط الخاصة بكم. سأضعكم في مجموعات من أربعة أفراد. واعملوا مًعا كفريق واحد لعمل نمطين.
ا  يقوم المعلم بما يلي: فضع التالايذ وي ا موعات ان أرمفة. فش ح أن الم موعات ي ب أن تؤلّف أنماطب

مسيطة تت ون ان خمس دقات )ض مات أف توقفات(.
يقول المعلم ما يلي: ستتكون األنماط من خمس دقات. يمكنكم اختيار متى تضربون الطبلة ومتى 

تتوقفون. هيا بنا نعّد مًعا خمس دقات. )اضرب الطبلة أو توقف وأنت تعّد، ارفع أصابعك لُتظهر العّد 
حتى خمسة(. 1، 2، 3، 4، 5.

يقوم التالميذ بما يلي: الفّد اع المفل:، ث: القيام مفزف األنماط على الطًول.
ا، فامت ار دقة ان خالل تطوي  نمط  يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على الفزف على الطًول افب

ا المت ار اوسيقى أصلية. ا. الت ول وي أنحاء الفتج أثلاء عمج التالايذ افب يستطيفون عزوه افب
ا اع الفزف على الطًول أف إذا كان التالايذ لديه: خً ة سامقة،  الحوظة للمفل:م كلما أصًح التالايذ أكث  اعتيادب

ص المزيد ان الوقت للحتة اإلمداعية ان  ا. إذا كان لديك الوقت، وخّتِ وإنه: سيًت  فن دقات أكث  تفقيدب
خالل تش يع التالايذ على امت ار دقات ُتظه  المشاع . كيف ي ون صوت الدقة السفيدة؟ الدقة الهادئة؟ الدقة 

الحزيلة؟ اسمح مًفض االست شاف المفتوح للطًول، ث: ذّكِ  مهدفء الم موعات مالت كيز كذلك على امت ار نمطين 
ان خمس دقات.

يقوم التالميذ بما يلي: امت ار نمط اوسيقي وي ا موعاته: التغي ة.
يقول المعلم ما يلي: لقد سمعتم بعض العزف الجيد على الطبول. هل هناك أي مجموعة ترغب في 

مشاركة النغمة الخاصة بها؟
يقوم التالميذ بما يلي: اروفوا أيدي : للمشاركة.

يقوم المعلم بما يلي: السماح ألكً  عدد ام ن ان التالايذ مالفزف على آالته: الموسيقية للفتج مأكمله.
يقوم التالميذ بما يلي: الفزف على اآلالت الموسيقية فاالستماع ماات ام لفزف مفضه: الًفض.

ا. هيا بنا نكتب النغمات الخاصة بنا كي  8. يقول المعلم ما يلي: الموسيقى التي تعزفونها جيدة جّدً
نستطيع عزفها مرة أخرى غًدا. افتحوا كتبكم على صفحة "إيقاعات على الطبلة".

يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل: أثلاء ق اءته اإلرشادات.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اعمل مع فريقك، واكتب اإليقاعات في الفراغات اآلتية.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام اللمط الموجود وي أعلى التفحة، التفكير بصوت مرتفع فتمثيج 
ق اءة فكتامة أاد األنماط للتالايذ. تقدي: اثال ثاٍن ان خالل كتامة اللمط الذي عزوته وي مداية الدرس. اساعدة 
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اعمل مع فريقك، واكتب اإليقاعات في الفراغات اآلتية. 

إيقاعات على الطبلة

اكتب الحرف "د" ليعبر عن الضرب 
على الطبلة.

اكتب الحرف "و" ليعبر عن التوقف.

اعزف اإليقاع اآلتي أواًل:

اكتب إيقاعين ابتكرتهما مع فريقك. 

د  د  و  د  د



الفتج األفلم أنغام املوسيقى 207

يقوم التالميذ بما يلي: تدفين األنماط األصلية.
يقوم المعلم بما يلي: تحديد ا ان يم ن تخزين الطًول ويه اع آالت المزاار خالل األيام القليلة القاداة. توجيه 

التالايذ م تامة أسمائه: على الطًول فتخزين الطًول فآالت المزاار، ث: تلظيف الم ان.
يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الم ان.

9. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: سأختار تلميًذا قائًدا جديًدا إلدارة مناقشتنا. سوف يسأل التلميذ القائد: كيف 
تستخدم الموسيقى للتواصل؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لقيادة الملاقشة.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة السؤال الذي ط اه التلميذ القائد.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام لغة اإلشارة لش   كج فااد على المشاركة.

يقول المعلم ما يلي: ليلتفت كل واحد منكم إلى مجموعته ويشكرها. وإذا كان التالميذ يجلسون أمامك 
في الفصل، فاستخدم لغة اإلشارة لشكرهم جميًعا.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: صنعنا باألمس طبواًل من العلب المعدنية. من يمكنه مشاركة ما تعلمناه عن 

الصوت والموسيقى؟ سيقود التلميذ القائد المناقشة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد.

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة الموسيقى فالتوت.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ(، لقيادة المناقشة.
يقوم المعلم بما يلي: جفج التالايذ يساعدفن وي توزيع الطًول.

2. يقول المعلم ما يلي: لتأخذوا الطبول التي صنعتموها المرة األخيرة. هل تتذكرون األنماط التي 
صنعتموها؟ فلنتدرب على العزف مرة أخرى.

يقوم التالميذ بما يلي: عزف األنماط على الطًول.
يقوم المعلم بما يلي: إدخال اإليقاع علد استخدام األنماط الس يفة فالًطيئة. إذا كان لديه تلميذ وي الفتج 

يفزف على الطًول، وليطلب اله قيادة جزء التمثيج. التمثيج أثلاء توجيه التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: إن أنماطكم جيدة ولكن، هل يمكننا تغيير الموسيقى؟ ماذا يحدث إذا عزفنا 

بطريقة أبطأ أو أسرع؟ ماذا يحدث إذا مزجنا بين الطرق التي نعزف بها؟ سأوضح ما أقصده.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح اإليقاعات المختلفة. توجيه التالايذ للفمج وي نفس الم موعات، فاواءاة األنماط 

التي تخيلوها وي الدرس السامق اع اإليقاعات األس ع أف األمطأ.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السامع
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
المقارنة مين األصوات اللات ة عن األدفات المختلفة المتلوعة   

يدفيبّا.
الفزف على اآلالت الموسيقية مش ج جماعي كف قة اوسيقية.  

آلة الشخليلة  
جيتار ا مع الش ج  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   
كومان ل ج تلميذ )أف علب أخ ى، انظ  أعاله(،   

مالستيك ف/أف فرق
ش يط الصق  
ا موعة اتلوعة ان الح ارة، أف أرز ا فف،   

أف اًات واصوليا، أف مذفر، أف اًوب ذرة، أف 
علاص  اماثلة

علب الحًوب أف علب ك تونية صغي ة  
ا موعة اتلوعة ان األش طة المطاطية ال ًي ة،   

فالف يضة، فالمحدفدة
اقطع صوتي  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

ا  إذا كانت اآلالت الموسيقية اتوو ة، وأاض ها إلى الفتج ليستخداها التالايذ. يم ن للتالايذ أيضب
ًبا. ت هيز اقطع صوتي للتالايذ للفزف افه. إاضار اآلالت الشختية لمشاركتها إذا كان هذا الاس
ا  اتخاذ آلة الشخليلة كمثال توضيحي للتالايذ. إاضار كومين مداخلهما أا ار صغي ة فلتقهما افب
اتقاملين مفضهما اع مفض. كما تتضمن المواد الًديلة عًوة ذات غطاء مالستي ي أف علًة ك تونية 

اغطاة مالش يط الالصق علد نهاياتها.
ق: مفمج وتحة كًي ة وي التتف كج علًة )علًة الحًوب أف أي علًة ك تونية صغي ة أخ ى( الستخدااها 

وي صلاعة جيتار ا مع الش ج.
ق: متلاعة جيتار مسيط ا مع الش ج. ق: مفمج وتحة وي التتف الفلًة. فضع 3 أف 4 أش طة اطاطية 

مأا ام اختلفة مطول الفلًة. اجذب األش طة فات كها ت تد الختًار التوت.

ت هيز المفل: للدرس
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يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع فريقكم. سنتشارك المقاطع الموسيقية خالل بضع دقائق.
ا لتغيي  اإليقاع. يقوم التالميذ بما يلي: الفمج افب

يقول المعلم ما يلي: من يود المشاركة؟
يقوم المعلم بما يلي: دعوة التالايذ لمشاركة األنماط األصلية فاإليقاع ال ديد. فيطلب ان التالايذ اآلخ ين 

توضيح كيف تتغي  الموسيقى.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فتوضيح س عة الموسيقى أف إيقاعها.

3. يقول المعلم ما يلي: سنصنع اليوم آلتين موسيقيتين أخريين. ُتحِدث كل منهما صوًتا مختلًفا. وفي 
نهاية الفصل، ستختارون واحدة من أربع آالت موسيقية صنعتموها للعمل عليها أكثر. ستجعلون واحدة 

من آالتكم الموسيقية أفضل.
يقوم المعلم بما يلي: إاضار اللوازم لتلاعة آالت شخليلة. تحتوي كج شخليلة على فرقتين أف أكواب 

مالستي ية )أف الفلب الًديلة(، فش يط الصق، فقطع صغي ة لوضفها داخج األكواب. قد تشمج قطع األا ار 
التغي ة، أف األرز الم فف، أف اًات الفاصوليا، أف الًذفر، أف التواايج المفدنية، أف اًوب الذرة. فيت: 

إاضار أا ام اتلوعة ان األكواب أف الفلب المتلوعة ان الًالستيك، الورق ف/أف المفدن، إن أا ن. فيوو  
المفل: كمية كاوية ان هذه األدفات للتالايذ لالختيار ان ميلها.

يقول المعلم ما يلي: ستصنعون آلة الشخليلة مثل تلك التي معي. استمعوا وأنا أجرب آلتي. فّكروا فيما 
تستمعون إليه.

يقوم المعلم بما يلي: عزف اوسيقى ماستخدام آلة الشخليلة. فال يقوم المفل: مإخًار التالايذ عما فضفه وي 
األكواب، اع السماح للتالايذ مالتفليق.

يقوم التالميذ بما يلي: التفليق على آلة الشخليلة، فتخمين اا مداخليها.
يقوم المعلم بما يلي: إظهار اا مداخج آلة الشخليلة الخاصة مه للتالايذ إذا كانت سهلة التف يك.

يقول المعلم ما يلي: أواًل: ستختاروا كوبين لالستخدام. يمكنكم أيًضا اختيار األشياء لوضعها داخل 
الكوب. ثم لصق الكوبين مًعا من الخارج.

يقوم المعلم بما يلي: إظهار كاوة خيارات المواد للتالايذ. إعالم التالايذ إذا كانت اللوازم احدفدة. قد ي غب 
الًفض وي الخلط مين القطع داخج األكواب. تحديد اا إذا كان هذا اقًوالب أم ال. إظهار كيفية ت ميع الشخليلة.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى التفليمات فاتًاعها.
يقول المعلم ما يلي: لديكم العديد من التجارب مع الصوت. فكروا في الصوت الذي تريدونه. هل 

تعتقدون أن األحجار واألرز سُيحدثان نفس الصوت؟ هل تعتقدون أن األكواب البالستيكية والورقية 
ستحدث نفس الصوت؟

يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  وي األصوات التي ستحدث.
يقول المعلم ما يلي: تحدثوا عن ذلك مع زميل مجاور. ستساعدون بعضكم بعًضا في صناعة آالت 

شخليلة. ماذا يجب أن تختاروا؟
يقوم التالميذ بما يلي: الحديث اع الزاالء لتق ي  كيفية صلع آالت شخليلة.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع األدفات أف إتااتها للتالايذ. الت ول وي أنحاء الفتج أثلاء عمج التالايذ اع 
الزاالء لتلع آالت شخليلة.

يقوم التالميذ بما يلي: صلع آالت شخليلة فالتدريب عليها.
يقوم المعلم بما يلي: تق ي  اا إذا كان مإا ان التالايذ تفديج الشخليلة مإضاوة قطع داخج األكواب أف 

إزالتها. هذا الوقت الاسب للتالايذ للتدريب على التتمي:، فإعادة التتمي: اسب الغ ض.
4. يقول المعلم ما يلي: لقد صنعتم شخليلة لكم. لنسمع بعض الموسيقى ولنعزف على آالت الشخليلة 

مع الموسيقى.
يقوم المعلم بما يلي: عزف أغلية افضلة أف غلائها.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام الشخليلة وي الموسيقى أف الغلاء.
يقول المعلم ما يلي: لقد شكلتم فرقة موسيقية جيدة. هيا نضع آالت الشخليلة الخاصة بنا جانًبا. 

ولنحضر أكثر من آلة موسيقية لتشكيل الفرقة الموسيقية.
5. يقوم المعلم بما يلي: إاضار اللوازم لتلاعة جيتار ا مع الش ج. اشاركة ال يتار ا مع الش ج كلموذج.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
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يقول المعلم ما يلي: لقد فكرتم في الصوت الذي تريدون إحداثه عند صناعة الشخليلة؛ كما 
استخدمتم األشرطة المطاطية للتفكير في الصوت. استخدموا ما تعرفونه لمساعدتكم في صنع جيتار 

مربع الشكل.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع أثلاء توجيه المفل: للتف ي .

يقول المعلم ما يلي: ستكون لديكم أحجام مختلفة من األشرطة المطاطية لالختيار من بينها. هل 
تعتقدون أن األشرطة المطاطية ذات األحجام المختلفة سُتحِدث نفس الصوت؟ تحدثوا عن ذلك مع 

زميل مجاور.
يقوم التالميذ بما يلي: الحديث عن ذلك اع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: سأختار زمياًل جديًدا للعمل معه في صنع جيتار مربع الشكل. وليقم كل منكم 
ا من 5. 5، 4، 3، 2، 1، 0. بحركة رفع األيدي وتكوين ثنائيات إليجاد زميل جديد. سأعّد تنازلّيً

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار زايج جديد فاالستفداد لإلرشادات.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج فع ض نموذج جيتار ا مع الش ج على التالايذ. جذب األش طة 

المطاطية فت كها ت تد محيث يم ن للتالايذ سماع اآللة الموسيقية. إعطاء إرشادات اول كيفية ت ميع ال يتار 
ا مع الش ج.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع زميلكم لصنع جيتارات مربعة الشكل. فكروا في األصوات التي تريدون 
إحداثها.

ا لتلع ال يتارات ا مفة الش ج. يقوم التالميذ بما يلي: الفمج افب
يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاساعدة التالايذ علد الحاجة.

6. يقول المعلم ما يلي: اآلن، وبما أن كل واحٍد منكم معه جيتار، هيا نشكل فرقة موسيقية. سأعزف 
موسيقى مرة أخرى. اعزفوا على الجيتار مربع الشكل الخاص بكم مع الموسيقى.

يقوم التالميذ بما يلي: الفزف على جيتار الف قة الموسيقية.
يقول المعلم ما يلي: لنقسم الفصل إلى نصفين. سيعزف النصف األول على الجيتار مربع الشكل 

الخاص به. وسيعزف النصف اآلخر على آلة الشخليلة الخاصة به.
يقوم المعلم بما يلي: عزف اوسيقى ليتًفها التالايذ، فتختيص آلة اوسيقية ل ج جانب وي الفتج. ث: تغيي  
جوانب الفتج محيث يحظى كج جانٍب اله مف صة الفزف على اآللتين. تشغيج المقطوعات الموسيقية مإيقاعات 

س يفة فمطيئة فالطلب ان التالايذ فصف الف ق إن أا ن.
ا. يقوم التالميذ بما يلي: عزف الموسيقى افب

يقوم المعلم بما يلي: تحديد أين ي ب على التالايذ فضع ال يتارات ا مفة الش ج فاللوازم اتى يم له: 
تلظيف الم ان. التأكد ان فجود أسماء التالايذ على ال يتارات ا مفة الش ج. توجيه التالايذ إلى ا ان فضع 

اآلالت الموسيقية ال ديدة.
يقول المعلم ما يلي: ممتاز. هيا ننظف مكاننا اآلن للختام.

يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الم ان.
7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: ما الذي تعلمتموه أثناء صنع اآلالت الموسيقية الخاصة بكم اليوم؟ سيختار 

تلميذنا القائد ثالثة منكم للمشاركة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اا تفلموه.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: صنعنا في درسنا األخير جيتاًرا مربع الشكل. لنختر التلميذ القائد لهذا اليوم. 
سيستخدم القائد عصّىّ األسماء الختيار ثالثة تالميذ لمشاركة أفكارهم. هل أصدرت جميع األشرطة 

المطاطية نفس الصوت؟ لماذا أصدرت، ولماذا لم تصدر؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار التلميذ القائد. تذكي  القائد مالسؤال الخاص 

مالملاقشةم هج أصدرت جميع األش طة المطاطية نفس التوت؟ لماذا أصدرت، فلماذا ل: تتدر؟
يقوم التالميذ بما يلي: يط ح التلميذ القائد سؤاالب فيستخدم عصّىّ األسماء الختيار تالايذ آخ ين 

لإلجامة.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ(، لقيادة المناقشة. لقد تعلمنا الكثير عن التواصل. كما أننا 

نكتشف األصوات والموسيقى، ولكننا نتعلم أيًضا طرًقا أخرى للتواصل. من يمكنه تذكر طريقة أخرى 
نتواصل بها؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.
2. يقول المعلم ما يلي: لدي سؤال لكم لبدء درسنا اليوم: هل تعتقدون أن الحيوانات تتواصل؟ تحدثوا 

مع زميل مجاور.
يقوم التالميذ بما يلي: الملاقشة اع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: أنا في انتظار معرفة ما تفكرون فيه. إذا كنتم تعتقدون أنها تتواصل، فأشيروا إلي 
باإلجابة "نعم". وإذا كنتم ال تعتقدون ذلك، فأشيروا باإلجابة "ال".

يقوم التالميذ بما يلي: التتويت ماستخدام لغة اإلشارة.
يقول المعلم ما يلي: في الواقع، تستطيع الحيوانات التواصل. سنتعرف اليوم على "كيفية" تواصل 
الحيوانات. لنبدأ بذكر الضوضاء التي ُتحدثها الحيوانات. عندما أقول اسم الحيوان، حاولوا تقليد 

صوته. ثم سنتفق على اسم لذلك الصوت. سنبدأ بالقطة.
يقوم التالميذ بما يلي: إاداث صوت القطة.

يقول المعلم ما يلي: لقد أحسنتم في تقليد صوت القطط. ما الكلمة التي نستخدمها لوصف ذلك 

تفلّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الثاان
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
تف ف ط ق تواصج الحيوانات.  
استخدام افاتيح ألغاز ال ياضيات )ال مع فالط ح اتى 20(   

إلي اد إجامات عن تواصج الحيوان.
تتليف المفلواات الخاصة مط ق تواصج الحيوانات.  

الحيوانات  
التواصج  
األصوات  
لغة ال سد  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   

المف دات األساسيةنواتج التفل:

إاضار أش طة ويديو، أف صور رقمية أف كتب عن الحيوانات إن أا ن. تختيص فقت وي نهاية الدرس للتالايذ للًحث ماستخدام تلك المتادر.

ت هيز المفل: للدرس
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الصوت؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.

دفن كج  يقوم المعلم بما يلي: المواصلة ماستخدام قائمة ان الحيوانات فاألصوات الشائفة فجفج التالايذ يقلِّ
صوت. تسمية كج صوت ماسمه الملاسب احلّيبا.

3. يقول المعلم ما يلي: اآلن، لنفكر في حيواناتكم األليفة أو الحيوانات التي ربما ترونها في حديقة 
الحيوانات. ما هي بعض الطرق التي ترون الحيوانات تتواصل من خاللها بعضهم مع بعض، إلى جانب 

إحداث الصوت الذي ذكرناه؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار سًفة أف ثمانية تالايذ لإلجامة. فيقوم متدفين اإلجامات 
على الورق القالب. فيت: رس: ثالثة أعمدة على الورق القالبم "الحيوان"، "كيف يتواصج الحيوان"، "ااذا يقتد". 
أثلاء الملاقشة، يت: تلًيه التالايذ إلى تخمين اا تشي  إليه مفض أنواع التواصج. على سًيج المثال، نم /هدي /

ا. الًقاء مفيدب
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع التالايذ وي الفتج.

يقوم المعلم بما يلي: تمديد الملاقشة ممشاركة اقاطع ويديو، أف صور رقمية أف كتب عن تواصج الحيوانات، 
فاستخدااها وي الاقشة التلميذ الس يفة.

4. يقول المعلم ما يلي: لدينا قائمة جيدة من طرق تواصل الحيوانات. يوجد بعض الطرق المثيرة 
األخرى التي تتواصل بها الحيوانات. افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة بعنوان "أخبرني معلومة 

مفيدة".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التي مفلوان "أخً ني افلواة افيدة".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تعّلم أشياء عن الحيوانات، وِحل مسائل الرياضيات، ثم اكتب اإلجابات 
في الفراغات اآلتية.

يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة اع المفل:.
يقوم المعلم بما يلي: ق اءة كج جملة فت  ارها علد اللزفم. توجيه التالايذ إلى اج المسألة فكتامة اإلجامات 
وي كج و اغ. السماح للتالايذ مإكمال كج اسألة رياضيات قًج االنتقال إلى ال ملة التالية. تقدي: دع: إضاوي 

لمالءاة ااتياجات التالايذ وي الفتج. قد ت غب وي تمثيج المسائج للفتج مأكمله.
يقوم التالميذ بما يلي: اج اسائج ال ياضيات.

يقوم المعلم بما يلي: ق اءة ال ملة، اع اإلجامة وي الف اغ، اع التالايذ مفد اج كج اسألة. الاقشة اإلجامة 
فالسماح للتالايذ مالتفليق. جذب انتًاه التالايذ إلى التواصج مالسؤال مفد كج اسألة، "كيف يتواصج )اس: 

الحيوان(؟" لتمديد اللشاط، يت: توجيه التالايذ إلى التف ي  ويما قد ي ون عليه الًش  إذا تواصلوا مهذه الط ق. 
اقارنة تواصج الحيوان مسلوك الًش .

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع، فاج المسائج فالاقشة اإلجامات.
يقول المعلم ما يلي: أشكركم على جهدكم في المسائل. هيا نغلق كتبنا اآلن.

ًبا. يقوم التالميذ بما يلي: فضع ال تب جان
يقول المعلم ما يلي: يوجد العديد من الطرق التي يمكن للحيوانات التواصل بها. هل تذكرون عندما 

تعلمنا لغة اإلشارة؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة "نف:".

5. يقول المعلم ما يلي: تعلمت "كوكو"، الغوريال الشهيرة، أكثر من 1000 إشارة في لغة اإلشارة. تقفز 
الحيتان خارج الماء للتواصل مع الحيتان األخرى. تضيء اليراعات وبذلك يمكنها جذب اليراعات 

األخرى.

لننظر إلى المخطط الذي صنعناه عندما بدأنا هذا الدرس. يمكننا تصنيف أنواع التواصل المختلفة. 
لنصنفها إما كأصوات أو لغة الجسد.

يقوم المعلم بما يلي: ق اءة المخطط متوت عاٍل. سؤال التالايذ اا إذا كان المدخج يتف صوتبا أم لغة 
جسد/تواصالب غي  لفظي. استخدام قل: تحديد لتتليف المخطط.

يقوم التالميذ بما يلي: تتليف افلواات عن تواصج الحيوان.
6. يقول المعلم ما يلي: لنعد أيًضا إلى مخطط "اعرف، وتساءل، وتعّلم" إلكمال تسجيل أفكارنا. هل 

الفصل األول: أنغام ا وسيقى

+

+
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تعلّم أشياء عن الحيوانات، وحل مسائل الرياضيات، ثم اكتب اإلجابات في الفراغات 
اآلتية.

 1. ُتصدر الجرادة نحو

صوت في الثانية.      

2. تتنفس الطيور المغردة نحو      

        مرة في الثانية. 

 3. ُيمكن للكالب إصدار 

          صوت مختلف. 

أخبرني معلومة مفيدة

المسألة: 6+14

المسألة: 3+12

المسألة: 4-19 

تفلّ: )٩0 دقيقة(



214 الفتج األفلم أنغام املوسيقى

يوجد شيء في مخطط تواصل الحيوان الخاص بنا يجب إضافته إلى مخطط "اعرف، وتساءل، وتعّلم"?
يقوم المعلم بما يلي: هذه هي آخ  و صة إلكمال المخطط، فلذلك يقوم متوجيه التالايذ إلى اإلجامات اللهائية 

فالتوضيحات.
يقوم التالميذ بما يلي: اقت اح اإلضاوات إلكمال مخطط "اعرف، وتساءل، وتعلّم".

7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: بحثنا اليوم في كيفية تواصل الحيوانات. ما هو الجزء المفضل لكم في نشاط 
اليوم؟ )اسم التلميذ(، من فضلك، قم بقيادة ختام مناقشتنا اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: تحت قيادة التلميذ القائد، يشارك التالايذ ال زء المفضج لديه: ان نشاط 
اليوم.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: سنستعرض اليوم تعبيرات المشاعر عند إعداد الموسيقى لحفلتنا الموسيقية. ما 

أنواع تعبيرات المشاعر التي تسمعونها في الموسيقى؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد لقيادة الملاقشة.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اول ال امط مين الموسيقى فالتفًي .
ا. شكًرا لكم لتذكيرنا بتعبيرات المشاعر في الموسيقى. اآلن، من يتذكر  يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً

معنى حفلة موسيقية؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مالتف يف المطلوب

2. يقول المعلم ما يلي: الحفلة الموسيقية هي الوقت الذي يجتمع فيه الناس لسماع الموسيقى 
التي تعزف. ستعملون في مجموعة الختيار الموسيقى واآلالت الموسيقية التي ستعزفونها. ستكون 

مجموعتك هي الفرقة الموسيقية الخاصة بك.
يقوم المعلم بما يلي: تق ي  اا إذا كان سيحدد الم موعات أف سيسمح للتالايذ ماختيار ا موعاته:. االنتًاه 

ألي ان التالايذ الذين يواجهون صفومة وي الفمج ال ماعى. إي اد ا موعات دع: لهؤالء التالايذ فاساعدة 
التالايذ لالنضمام إليه:.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم، اجلسوا في مجموعاتكم. ستعملون مًعا كفرقة موسيقية. وستقررون 
اسم فرقتكم الموسيقية أواًل.

يقوم التالميذ بما يلي: ال لوس وي دائ ة فاختيار اس: الم موعة.
يقول المعلم ما يلي: تحمل فرقتكم الموسيقية اسًما اآلن. فكروا في اآللة التي سيعزف عليها كل منكم. 

من يمكنه تذكيرنا باآلالت األربع التي صنعناها؟
يقوم التالميذ بما يلي: ذك  اآلالت األرمع.

المف دات األساسية

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
إعادة تتمي: آلة اوسيقية.  
التفافن الختيار اقطوعة اوسيقية لتأديتها.  
التدريب على األداء كف قة اوسيقية.  

التتمي:  
اللمط  
الف قة الموسيقية  
األداء  
افلة اوسيقية  

نواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس التاسع

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

شفاطات الش ب، فخيوط، فم  ات الملاديج الورقية،   
فأفراق، فاقتات، فصمغ، فأقالم تحديد، فأقالم 

تلوين، فغالف مالستي ي، فعلب اتلوعة،
فكتاب اول اآلالت الموسيقية الًسيطة ان الم تًة، إذا   

ا. كان اتااب
فصور رقمية فاقاطع ويديو اول اآلالت الموسيقية   

الًسيطة.
اقطع صوتي عن أصوات الحيتان  

المواد

التأكد أن اآلالت التي صلفها التالايذ وي الفتج السامق اتوو ة لهذا الدرس. ت ميع لوازم الفن المقت اة فتحديد ا ان الاسبم وي التتف الفتج؟ أف اوزعة 
اول الطافالت؟. إذا كان مإا انك تحديد ا ان ال تب، أف التور ال قمية أف اقاطع الفيديو الخاصة ماآلالت الموسيقية الًسيطة، يم لك استخدااها علد الحاجة 

لتحفيز التلميذ على اإلمداع.

ت هيز المفل: للدرس
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يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. صنعنا مزماًرا، وطبلة، وشخليلة، وجيتاًرا مربع الشكل. يمكنكم 
جميًعا العزف على نفس اآلالت أو آالت مختلفة. هيا تناقشوا مع فرقتكم الموسيقية.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج كم موعة لتحديد اآلالت التي سيت: الفزف عليها وي الف قة الموسيقية.
3. يقول المعلم ما يلي: سنجهز لحفلتنا الموسيقية اليوم بصنع آالت أفضل. لنمارس العصف 

الذهني. فكروا في اآللة التي ستعزفون عليها اليوم. ما الشيء الذي يمكنكم فعله لتكون أفضل؟
يقوم المعلم بما يلي: تش يع الفتج مأكمله على الاقشة األو ار. على سًيج المثال، اا الذي سيحدث إذا ت: 

ا إذا ت: تغيي  اا مداخج الشخليلة؟ هج طول المزاار  تغيي  ا : الطًلة الخاصة م :؟ كيف سي ون التوت اختلفب
أف قت ه يتسًب وي تغيي  التوت؟

يقول المعلم ما يلي: لديكم بعض األفكار الرائعة. اآلن، أخبروا فرقتكم الموسيقية عن أفكاركم.
يقوم التالميذ بما يلي: الحديث اع الزاالء لتق ي  كيفية تحسين اآلالت.

الحوظة للمفل:م ق: مإنشاء اسااة ا كزية وي الفتج للطالب الختيار المواد فالوصول إلى آالته: األصلية. إذا 
تلفت اآلالت، واقت ح على التالايذ صلع آالت جديدة فتحسيلها.

 4. يقول المعلم ما يلي: ما هي مواد الفن الموجودة _______ 
لنضع خطة قبل إحضار موادنا. افتحوا كتاب التلميذ الخاص بكم على صفحة "التخطيط لصنع آلة 

موسيقية". هل يذكر أي منكم شيًئا واحًدا يمكن القيام به لوضع الخطة؟
يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة المطلومة فط ح أو ار اول كيفية التخطيط، 

اثج تحديد المواد ففضع قائمة مها.
يقرأ المعلم بصوتٍ عالٍ: ارسم المواد التي ستستخدمها. ارسم آلة موسيقية جديدة.

يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة أثلاء ق اءة المفل: لإلرشادات.
يقول المعلم ما يلي: عندما تنتهون من خطتكم، أروني كتابكم. ثم يمكنكم إحضار المواد لبدء تحسين 

آلتكم الموسيقية.
يقوم المعلم بما يلي: تلًيه التالايذ للتف ي  وي المواد المطلومة. السماح للتالايذ مالذهاب إلى المسااة 

التي ختتها للوازم لللظ  ويما هو اتوو . تش يع التالايذ على إضاوة أكً  قدر ام ن ان التفاصيج إلى 
ال سواات.

5. يقول المعلم ما يلي: اآلن، وبما أن لديكم خطة، سيكون لديكم الوقت إلحداث تغييرات في آالتكم. من 
فضلكم، ال تنسوا تنظيف مكان العمل بعد االنتهاء من أعمالكم. وأعيدوا المواد غير المستخدمة إلى 

المنطقة المخصصة لألعمال الفنية. وبعد االنتهاء، جّربوا آالتكم.
يقوم التالميذ بما يلي: تحسين اآللة الموسيقية فاختًارها.

يقوم المعلم بما يلي: تلًيه التالايذ إلى التف ي  وي أصوات اآلالت التي يتلفونها أثلاء الت ول وي أرجاء 
الفتج. ع ض المساعدة علد الحاجة إلى قطع المواد. تش يع التالايذ على التدريب علد االنتهاء. دق الجرس 

أف استخدام إشارة رفع األيدي ل ذب انتًاه التالايذ إلى الم الة التالية ان ت هيز المفل: للدرس.
الحوظة للمفل:م ستحتاج إلى علًة أف سلة ل مع اآلالت الموسيقية الخاصة مالم موعة فافظها. تأكد ان تتليف 

الفلب ليسهج توزيفها وي الدرس التالي. يلًغي ااتواء اظاه  الفوضى. قد تمأل الضوضاء الفتج، فقد يقف 
التالايذ فيت ولون وي أرجاء الفتج. ويم ن أن ت ون هذه إشارة جيدة على اإلمداع فالتفافن.

يقول المعلم ما يلي: حان وقت اختيار الموسيقى التي ستعزفونها. لقد فكرنا في العديد من أنواع 
الموسيقى. فما التعبير الذي ستوصله موسيقاكم؟ تحدثوا مع فريقكم.

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث اع الم موعات.
يقول المعلم ما يلي: هيا نشارك بعًضا من أفكاركم. خذوا دقيقة لمناقشة فكرتكم عن القطعة 

الموسيقية. استمعوا واحترموا بعضكم البعض.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة األو ار اع الم موعة مال ااج.

يقوم المعلم بما يلي: التحدث عن مفض اا ت: تفلمه لوضع إطار لهذه المحادثة. تتضمن االقت اااتم هج 
ست ون اوسيقاك: صاخًة أم هادئة؟ س يفة أم مطيئة؟ اا نوع اللمط الذي ستستخداونه؟

6. يقول المعلم ما يلي: قوموا بعزف قطعة موسيقية مًعا. قد يكون لحّنَا نعرفه جميًعا أو شيًئا ما من 
تأليفكم. وعندما تقررون، ابدؤوا العزف مع فرقتكم الموسيقية.

المواد التي سأستخدمها
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ارسم المواد التي ستستخدمها. ارسم آلة موسيقية جديدة.

التخطيط لصنع آلة موسيقية

آلتي الموسيقية الجديدة
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يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني فالممارسة.
يقوم المعلم بما يلي: الح التالايذ فقتبا للتدريب. إرشاد التالايذ فدعمه: علد الحاجة اتى يستفد ال ميع 
للفزف. توزيع الفلب المحفوظة على كج ا موعة أثلاء التدريب. استخدام إشارة جذب االنتباه إلنهاء فقت 

التدريب.
يقول المعلم ما يلي: أشكركم على حسن انتباهكم. من فضلكم، ضعوا آالتكم الموسيقية في الصندوق 

الذي أعطيته لكل مجموعة أثناء التنظيف. سنعزف غًدا القطعة الموسيقية الخاصة بكم للتالميذ في 
الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الفتج المدرسي.
7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: بذلنا مجهوًدا رائًعا اليوم لتحسين آالتنا الموسيقية. ما الذي تعلمتموه أثناء 

التغييرات اليوم؟ )اسم التلميذ(، من فضلك، قم بقيادة ختام مناقشتنا اليوم.
يقوم التالميذ بما يلي: تحت قيادة التلميذ القائد - اشاركة ال زء المفضج ان نشاط اليوم.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تلميذ لقيادة الملاقشة االوتتااية. ي ب أن يختار التلميذ القائد ثالثة آخ ين 
ليشاركوا أو اره:. يم لك توجيه التلميذ القائد الستخدام عصّىّ األسماء. إن ل: يستطيفواـ واسمح للتلميذ 

القائد ماللداء على ثالثة اتطوعين.
يقول المعلم ما يلي: )اسم التلميذ(، من فضلك، قم بقيادة مناقشتنا االفتتاحية. أسئلتنا لليوم كالتالي: 

ماذا كان الجزء الصعب في صنع اآللة الموسيقية؟ ماذا كان الجزء السهل في صنع اآللة الموسيقية؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره: عن صلع اآلالت الموسيقية.

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ(، لقيادة المناقشة اليوم. سنشارك اليوم الموسيقى. وقبل 
أن نبدأ حفلتنا الموسيقية، دعونا نشارك آالتنا الموسيقية. من فضلكم، اجلسوا في دائرة مع آالتكم 

ومجموعتكم.
يقوم التالميذ بما يلي: ال لوس وي دفائ  اع الم موعات فاآلالت.

الحوظة للمفل:م وي اال دعوة ضيوف لليوم اللهائي، دعه: يلضمون إلى ا موعات التالايذ لمف وة كيفية صلع 
اآلالت الموسيقية فتحسيلها.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم، تبادلوا األدوار. استمعوا واحترموا بعضكم البعض. اجعلوا كل فرد في 
 مجموعتكم يرى اآللة الموسيقية. وِصفوا كيف تعمل وكيف تم تحسينها.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اآلالت الموسيقية وي ا موعات.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج. تش يع التالايذ على استخدام ال لمات الوصفية علد ع ض 

آالته: الموسيقية.
قوا على اآللة الموسيقية  3. يقول المعلم ما يلي: عمل جيد. هذه المرة، تجولوا حول الدائرة وعّلِ
ألحدكم. اختاروا اآللة الموسيقية ألحدكم وأخبروه عن شيء ما أعجبكم. ابدؤوا جملتكم بالكلمة 

"أعجبني". ثم اسألوا سؤااًل واحًدا. ابدؤوا سؤالكم بكلمة "أتساءل".

ومثالي كالتالي: تعجبني اآللة الموسيقية لـ )اسم التلميذ( ألنها ُتصدر صوًتا مرًحا. أتساءل إن كان 
الصوت أكثر صخًبا إن قام )اسم التلميذ( بعمل فتحة أكبر. حان اآلن دوركم في التدريب. رددوا معي: 

يعجبني. أتساءل.
يقوم التالميذ بما يلي: ت ديد "يف ًلي" ف"أتساءل".

يقول المعلم ما يلي: رائع! من فضلكم، شاركوا أفكاركم مع فريقكم.
يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: تغذية راجفة ألق انه:.

ي تعليقات حول أعمالهم. شكًرا لمشاركة تعليقاتكم مع  4. يقول المعلم ما يلي: يحب الفنانون تلّقِ
بعضكم البعض. لنأخذ بضع دقائق للتدريب. ثم نقيم حفلتنا الموسيقية.

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
اشاركة اآلالت الموسيقية وي الحفلة.  
تقدي: تغذية راجفة للتالايذ اآلخ ين.  

افلة اوسيقية  
قطفة اوسيقية  

اآلالت الموسيقية الخاصة مالتلميذ  
كتاب التلميذ  
أقالم تلوين  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس الفاش 
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ا وي ا موعات. يقوم التالميذ بما يلي: التدريب افب
يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان وقت الحفلة الموسيقية. عندما أنادي على مجموعة، فعليها أن تتقدم 

إلى مقدمة الفصل لعزف قطعتها الموسيقية.
يقوم المعلم بما يلي: استدعاء كج ا موعة إلى المقداة للفزف. تش يع كج ا موعة مالتتفيق. تذكي  التالايذ 

مفادات االستماع مأدب.
يقوم التالميذ بما يلي: عزف الموسيقى. دع: المؤدين اآلخ ين.

5. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على هذه الحفلة الرائعة. يعجبني كيف عملتم جميًعا مًعا. أتساءل من 
سيصبح موسيقاًرا شهيًرا يوًما ما.

سننهي فصل "أنغام الموسيقى" بالتفكير في يومنا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "فرقتنا 
الموسيقية".

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى صفحة "و قتلا الموسيقية".
يقول المعلم ما يلي: تابعوني بينما أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: فّكر في األشياء التي تعلمتها، وأجب عن األسئلة اآلتية. ثم لون عدد 
النجوم الذى يوضح مدى إجادتك للعمل أنت وفرقتك.

يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل: أثلاء ق اءة اإلرشادات.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلى كج سؤال لم اجفة صفحة "و قتلا الموسيقية".

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التفحة الخاصة مالتلميذ أثلاء توجيه المفل:.
6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: سأستخدم عصّىّ األسماء الختيار تلميذنا القائد. سيساعدنا التلميذ القائد في 

المناقشة حول اآلالت التي يجب على سارة العزف عليها ولماذا.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد ماستخدام عصّىّ األسماء.

يقوم التالميذ بما يلي: الملاقشة اول اآللة الموسيقية التي ي ب على سارة الفزف عليها.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم الجاد في هذا الفصل. جعلتني موسيقاكم اليوم أشعر 

بالسعادة. التفتوا إلى أعضاء فرقتكم واشكروهم على العمل معكم. يمكنكم استخدام الكلمات أو لغة 
اإلشارة.

يقوم التالميذ بما يلي: التفًي  عن ااتلانه: ألعضاء الف قة.

الفصل األول: أنغام ا وسيقى

62

فّكر في األشياء التي تعلمتها، وأجب عن األسئلة اآلتية. ثم لّون عدد النجوم الذي يوضح مدى إجادتك 
للعمل أنت وفرقتك.

فرقتنا الموسيقية

1. ما هي اآللة التي عزفت عليها اليوم؟ 

2. أدت فرقتي اليوم أداًء رائًعا. كل منا قام بعمله على أكمل وجه. 

3. أنا فخور بالعمل الذي أنجزته.
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رياض األطفال المستوى الثاني
محتوى متعدد التخصصات

التواصج

الفصل الثاني: قصص نرويها بالرسم
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نظ ة عااة على الفتج

قتص ن فيها مال س:

ُيشارك التالايذ وي است شاف ال س: ان خالل اتامفة قتة اكتِشف
"سارة". كما يتوقع التالايذ أاداث القتة فيقداون االقت ااات 

مشأن اللوازم التي ستوضع وي اقيًة األدفات. يست شف 
التالايذ أدفات ال س: الُمتااة وي الفتج، فتف ف درجات 
األلوان فاألش ال وي التورة التي تظه  مها وي الطًيفة.

3

يًت   التالايذ نماذج اختلفة لألعمال الفلية ماستخدام أدفات تفلَّ:
ال س: الُمتااة. كما ُيقدم التالايذ التفليقات فيحتلون عليها ان 
ا متتمي: دعوة فعمج ا س: ثالثي  أق انه:. يقوم التالايذ أيضب

األمفاد لمديلة خيالية.

5

يختار التالايذ أوضج لواتين وي الفتج اع االستفانة متفليقات شارك
ا ولّيبا  زاالئه: علد اتخاذ الق ارات. كما يقي: التالايذ اف ضب

لف ض األعمال الفلية فالاقشتها اع الزفار متورة فدية.

2

ال مط مالقضايا
المواطلةم تلمية الشفور مالوالء فاالنتماء للوطن، فاألس ة فالفائلة فالم تمع ك ج. فللا وي 

الوطن اقوق نتمتع مها ففاجًات لحماية أراضيه.

ن الدرفسالوصفالم ّوِ
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المهارات المتضملة

التواصج
ًُفد الوصفال

التفكير الناقد:تفلَّ: لتف ف
التمييز مين أفجه التشامه فاالختالف.  

اإلبداع:
، فالقدرة على إعادة توجيه اسار التف ي     الم فنة وي توليد ا موعة أو ار اتلوعة غي  اتوقفة عادةب

ا لتغي ات الموقف. فوقب
األصالة وي امت ار أو ار جديدة فو يدة.  

حل المشكالت:
تحديد المش لة.  

التعاون:تفلَّ: لتفمج
االلتزام مالقواعد الفااة للف يق.  

احترام التنوع:تفلَّ: لتتفايش اع اآلخ ين
اات ام آراء اآلخ ين.  

التعاطف:
اساعدة اآلخ ين.  

إدارة الذات:تفلَّ: لت ون
تحديد أهداف فاضحة.  
اسن إدارة الوقت.  

التواصل:
اسن االستماع.  
التفًي  عن الذات.  
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على ادار هذا الفتج، يسفى التالايذ لتحقيق اؤش ات التفلّ: التاليةم

اللغة العربية
القراءة:

المهارات األساسية: مفاهيم الطباعة
إظهار الفه: مال لمات الملطوقة فالمقاطع فالفالقات مين   

أصوات الح فف.
اف وة أن ال لمات الملطوقة يت: التفًي  علها ملغة ا تومة لها   

قواعد.

المهارات األساسية: الوعي بالصوتيات
اع الدع:، يتم ن التالايذ ان ق اءة اللتوص الموجهة للق اء   

المًتدئين اع تف ف الغ ض ان اللص فوهمه.
اع التحفيز فالدع:، يتم ن التالايذ ان تف ف الموضوع   

ال ئيسي فيم له: إعادة س د التفاصيج الهااة وي نص اا.

األصوات وتعرف الكلمات
ق اءة ال لمات الشائفة المت  رة.  

فهم نص القراءة: األدب
اع الدع: فالتحفيز ، يسأل التالايذ عن التفاصيج األساسية.  
ط ح األسئلة اول ال لمات غي  المف فوة وي نص اا فاإلجامة   

علها.
المشاركة مففالية وي أنشطة الق اءة ال ماعية، اع اف وة   

الغ ض ان األنشطة فوهمها.
ق اءة فوه: نتوص أدمية ممستويات صفومة الاسًة للمستوى   

الثاني ل ياض األطفال وي ظج توو  التش يع فالدع:.

فهم نص القراءة: النص المعلوماتي
استخدام التور التوضيحية فالتفاصيج وي اللص لوصف   

أو اره األساسية.
اف وة فاستخدام الفديد ان ايزات اللتوص لتمييز افلواات   

أف اقائق رئيسية وي اللص.
ق اءة فوه: نتوص تحتوى على افلواات ممستويات صفومة   

الاسًة للمستوى الثاني ل ياض األطفال وي ظج توو  التش يع 
فالدع:.

اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
وه: ال لمات االستفهااية فاستخدااها.  
استخدام ال لمات فالفًارات الم تسًة ان خالل المحادثة   

فالق اءة فاالستماع إلى اللتوص المق فءة.

الكتابة:
المهارات األساسية

كتامة كلمات كثي ة الت  ار.  
ت تيب ال لمات لت وين جمج.  
ت وين جمج ان كلمتين أف ثالث.  

السرد
استدعاء افلواات ان الت ارب.  

العملية، واإلنتاج، والبحث

تقدي: ُجَمج كاالة شفهّيبا وي أنشطة لغوية اشت كة.  

االستماع والتحدث:
المهارات األساسية

المشاركة وي احادثات جماعية اع زاالء اختلفين للحديث اول   
اوضوعات فنتوص اع الزاالء فال ًار.

ط ح أسئلة للتخلص ان أي تشوش يتفلق مالموضوعات   
فاللتوص وي الاقشة.

إضاوة رسواات أف ع فض ا ئية أخ ى إلى األفصاف لتقدي:   
تفاصيج إضاوية.

التفًي  عن األو ار فالمشاع  موضوح.  

اؤش ات التفلّ:



226 الفتج الثانيم قتص ن فيها مال س:

الرياضيات:
العمليات والتفكير الجبري

ال مع فالط ح وي ادفد الفدد 20 ماستخدام است اتي يات،   
اثجم

استخدام األشياء أف ال سواات لتمثيج اسألة.  
 تحليج األعداد إلى أرقام ثلائية مأكث  ان ط يقة   

)اثج 2 + 3 = 5 ف4 + 1 = 5(.
إي اد الفدد الذي يَ ون 10 علد إضاوته إلى أي   

عدد ان 1 إلى ٩.

القياس
المقارنة الشفهية مين األطوال فاألفزان فاألا ام ماستخدام   

 تفًي ات 
"أطول ان/أقت  ان"، ف"أثقج ان/أخف فزنبا ان"، ف"أكً  ان/

أصغ  ان".

العلوم:
المهارات والعمليات

ط ح أسئلة عن الفال: المحيط مه:.  
تتمي: األشياء فصلاعتها ماستخدام أدفات مسيطة فا موعة   

اتلوعة ان المواد.

األرض والفضاء
تقّتي األشياء الموجودة وي الًيئة.  

التصميم الهندسي والتشغيل
وه: ختائص الت لولوجيا فهدوها.  

الدراسات االجتماعية:
التربية الوطنية

التواصج مفاعلية اع اآلخ ين.  
الفمج اع اآلخ ين لحج المش الت )وي الفتج، فالمدرسة،   

فالم تمع(.
التمييز مين السلوك المقًول فغي  المقًول.  
إظهار االات ام للفادات فالتقاليد.  
التواصج مأدب الحوار اع اآلخ ين ماستخدام اف دات اثج "ان   

ا لك". وضلك" ف"ش  ب

الفنون:
النحت

تطوير القدرة على التخيل
امت ار أعمال ولية عن ط يق التخيج الذاتي.  

الفنون التطبيقية واألعمال اليدوية:
استخدام مواد من البيئة المحيطة

إنشاء أعمال ولية مسيطة للتفًي  عن المشاع  )اثج رسواات   
جدارية فتاج(.

إنتاج أعمال ولية و يدة ماستخدام اواد ان الًيئة المحيطة.  

الرسم
الرسم واأللوان

استخدم ا موعة اتلوعة ان األشياء لطًاعة أش ال فت اكيب   
مارزة اختلفة.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
اختيار المالبس واألعمال اليدوية

أهمية المالبس
تتمي: االمس لشختيات اشهورة ماستخدام اواد اختلفة.  
إنشاء أعمال ولية مسيطة ماستخدام المواد المتااة وي الًيئة   

المحيطة.

المجاالت المهنية:
الوظائف الصناعية

احترام البيئة والذات والمحافظة عليهما
المشاركة وي تزيين الًيئة المحيطة ماستخدام المواد المتوو ة   

وي الملزل فالفتج فالمدرسة.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
تحديد الفالقة مين المفلواات ال قمية فالشختية.  
استخدام فسائج الت لولوجيا ال قمية )اثج جهاز ال مًيوت (   

مط يقة الاسًة للمساعدة وي التفلُّ:.
استخدام ا موعة اتلوعة ان األدفات ال قمية إلنتاج فنش    

أعمال كتامية فولية، اع توو  التوجيه فالدع: )اثج م ااج ال س:(.
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نواتج التفل:الدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
توقع أاداث القتة.  
تف ف درجات األلوان.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
اقارنة استخدااات أدفات ال س: لمزج األلوان.  
تحديد أدفات ال س: التي ُيم ن فضفها وي اقيًة األدفات.  
است شاف االستخدااات الخاصة مأدفات ال س: الُمتااة.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
امت ار عمج ولي ُيتور الطًيفة الخالمة ماستخدام متمات األصامع.  
تأاج األش ال مالتورة التي تظه  مها وي الطًيفة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
امت ار عمج ولي ماستخدام األش ال.  
نقد فتقيي: أعمال زاالئه: الفلية.  
ال تامة وي ال  اسة لش ح الفمج الفلي.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
س د قتة شفهّيبا ُتفً  عن عمج ولي.  
فصف اإلطار الم اني فاألاداث فاألشخاص الموجودين وي عمج ولي.  
تتمي: االمس لشختيات اشهورة ماستخدام اواد اختلفة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
إنشاء صورة شختية ماستخدام أداة افيلة.  
إضاوة تفاصيج إلى صورة الشختية للتفًي  عن اللفس.  
تقدي: تفليقات اول عمج ولي فالحتول عليها ان األق ان.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
تتمي: دعوة لحضور المف ض الفلي.  
التفافن لفمج ا س: لمديلة خيالية.  
استخدم ع يلة التلتال لفمج نًاتات فايوانات تخيلية ثالثية األمفاد.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
امت ار عمج ولي عن األصدقاء.  
التدرب على التواصج وي ا موعات صغي ة.  
الاقشة أهمية التداقة.  

شارك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:٩
اختيار أوضج عمج ولي لف ضه اع ش ح أسًاب االختيار.  
نقد أعمال زاالئه: الفلية.  

شارك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
إج اء ع ض تقديمي اول الخيارات الُمتخذة المت ار عمج ولي.  
إظهار اآلداب الملاسًة اع الضيوف.  
الاقشة عملية التفل: خالل الفتج.  

الخ يطة الزالية للتدريس الفتج الثاني
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املواد املستخداة
ش يط الصقأقالم تلوينأقالم رصاصكتاب التلميذ

فرق إضاويأقالم حتديدطًاشي  أف أقالم حتديد للسًورةسًورة أف فرق كًي  احل :

صلتال )تقدمي فصفة علد احلاجة(الاشف أف الاشف تلظيف فرقيةأطًاق فرقية أف مطاقات الونةلوازم ولية اتلوعة

متااات )اختياري(

متمات، أف تقطيع الطفام كما هو افتج 
صور عن املت يني املشهورينكتب عن املت يني املشهورينوي الت هيز للدرس 4.

أشياء طًيفية اتلوعة )اتى فأغتان فأفراق األش ار(فرق اقوى )ألوان اتلوعة(صلاديق األاذية
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل. لذا يجب على المعلم إخبار التالميذ بعنوان الفصل 

وهو "قصص نرويها بالرسم".
ا؟ يقول المعلم ما يلي: هل تتذكرون عنوان المحور الذي ندرسه حالّيً

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة ماآلتيم التواصج.
يقول المعلم ما يلي: نعم، فقد تعلمنا في الفصل السابق أن الموسيقى ُتعتبر إحدى وسائل التواصل. 
واليوم سنبدأ فصاًل جديًدا من فصول التواصل لتعلم المزيد عنه. ويحمل الفصل الجديد عنواًنا هو 

"قصص نرويها بالرسم"، فما معنى ذلك العنوان؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اول افاني علوان الفتج.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى أو ار التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: تعلمنا في الفصل السابق كيف ُيمكننا التواصل من خالل الموسيقى. فهل ُيمكننا 

التواصل من خالل الرسم؟ تحدثوا مع زميل مجاور. وال تنسوا توضيح أفكاركم.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

ا مخً ات التالايذ  يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى أو ار التالايذ. ايث يملح االستماع المفل: إاساسب
فافاروه: األساسية.

ا لنتواصل من خالل أفكارنا عبر الرسم.  يقول المعلم ما يلي: سنقيم في نهاية هذا الفصل معرًضا فنّيً
هّيا نبدأ فصلنا الجديد في استكشاف األشياء التي تقوم بها صديقتنا سارة.

2. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "هدية سارة". ولنبدأ النظر إلى الصور 
الموجودة في الصفحة. تحدثوا مع زميل مجاور. ثم تحدثوا عن األشياء التي ستحدث في القصة.

يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: توقفات اع زميل مجاور له:.
يقول المعلم ما يلي: هّيا نقرأ قصة سارة. أواًل: ليضع كل منكم دائرة حول الكلمات المعروفة في القصة.

يقوم التالميذ بما يلي: فضع دائ ة اول ال لمات المف فوة وي القتة.
يقول المعلم ما يلي: يا له من أمر ممتع أن نتمكن من قراءة الكلمات! واآلن سأقرأ القصة بصوت مرتفع. 

وتابعوها معي بانتباه، وأشيروا إلى كل كلمة أقرؤها. وانتبهوا جيًدا ألننا سنتوقف أثناء القراءة للحديث 
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اقرأ القصة اآلتية.

هدية سارة

ما الذي ستفعله سارة بهذه الهدايا؟

الهدية هي حافظة أدوات رسم. 
سارة ستضع فيها أدوات الرسم.

سارة

وحصلت سارة على كراسة كهدية أخرى.

حصلت سارة على هدية.
وهي اآلن في غاية السعادة.

نظ ة عااة الدرس األفل
المواد

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
توقع أاداث القتة.  
تف ف درجات األلوان.  

اف ض ولي  
عمج ولي  
ك اسة  
درجات األلوان  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
سًورة أف فرق كًي  الح :  
أقالم تحديد  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

ق: م مع صلاديق األاذية على ادار هذا الفتج للتحضي  للدرس 
السامع.

ت هيز المفل: للدرس
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عن القصة.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى القتة فاإلشارة إلى ال لمات فالق اءة متوت ا تفع علد 

له: ان ذلك. تمّ ُ
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: حصلت سارة على هدية. وهي اآلن في غاية السعادة.

يقول المعلم ما يلي: هّيا نمثل الشعور الذي أحست به سارة في القصة.
يقوم التالميذ بما يلي: إظهار الشفور مالف ح.

يقول المعلم ما يلي: ما هي الهدية التي حصلت عليها سارة؟
يقوم التالميذ بما يلي: التوّقع.

يقول المعلم ما يلي: هّيا نتعرف الهدية التي حصلت عليها سارة.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: الهدية هي حافظة أدوات رسم. سارة ستضع فيها أدوات الرسم.

يقول المعلم ما يلي: هل توقع أحدكم أن هدية سارة ستكون حقيبة ألدوات الرسم؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: لإلجامة.

يقول المعلم ما يلي: هل لدى أحدكم حقيبة ألدوات الرسم في منزله؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: لإلجامة.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم لمشاركة األشياء الموجودة في حقيبة أدوات الرسم. واآلن سأختار 
بعضكم للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: للمشاركة.
يقوم المعلم بما يلي: سؤال التالايذ عن األشياء التي قد ُتوجد وي اقيًة أدفات ال س: إذا ل: ي ن لدى أاده: 

هذه الحقيًة.
يقول المعلم ما يلي: هّيا نقرأ المزيد من قصة سارة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: وحصلت سارة على كراسة كهدية أخرى.
يقول المعلم ما يلي: ما هي الهدية الثانية التي حصلت عليها سارة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره: كم موعة.
يقول المعلم ما يلي: هّيا نكتشف ما إذا كانت توقعاتكم صحيحة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: إنها كراسة. ما الذي ستفعله سارة بهذه الهدايا؟
يقول المعلم ما يلي: البد أن تشعر سارة بالسعادة والفرح. فهل يعرف أحدكم ما هي "الكراسة"؟ بالطبع 

لدى كل منكم كراسة رياضيات، واآلن فكروا في استخدامات هذه الكراسة في حصة الرياضيات. ُيمكن 
للجميع النظر إلى الصور الموجودة في الصفحة لمعرفة تلميحات ُتؤكد إجابته.

يقوم التالميذ بما يلي: توقع الغ ض ان استخدام ال  اسة.
يقول المعلم ما يلي: ُتعد الكراسة كتاًبا مخصًصا للكتابة فيه أو الرسم، فإذا كانت معكم كراسة مثلها، 

فما هي األشياء التي ستكتبونها؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره: كم موعة.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكاٍر رائعة! فسارة ستحظى بتجربة رائعة مع حقيبة أدوات الرسم 
والكراسة. وسنتعرف فيما بعد على أشياء عن الرسم كي ُنحضر الكراسة مثل سارة.

3. يقول المعلم ما يلي: لقد مررتم بالكثير من تجارب الرسم في هذا العام. فهّيا نتأمل في جميع 
األعمال الفنية التي قمنا بها، واألشياء التي تعلمناها عن استخدام األلوان.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ط ق استخدام األلوان وي ال س:.
يقول المعلم ما يلي: قد تعلمتم خلط األلوان وتحديد أفضلها لألشياء التي تقومون برسمها. واليوم 

سنتعرف األلوان الموجودة في حياتنا.
يقوم المعلم بما يلي: اصطحاب التالايذ إلى خارج الفتج أف وي جولة اول المدرسة إذا كان ذلك ام لبا، 
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ايث ت ون نقطة االنطالق ان الفتج. كما يقوم المفل: متوجيه التالايذ لإلشارة إلى األلوان المختلفة التي 
يالاظونها. كما يوجه التالايذ لمقارنة درجات ألوان كما هو اذكور وي المحادثة الموجودة ماألسفج.

4. يقول المعلم ما يلي: سنقوم بالبحث عن األلوان. فهّيا ننظر في األشياء الموجودة داخل الفصل، ثم 
أخبروني عن األلوان التي الحظتموها.

يقوم التالميذ بما يلي: اللظ  اوله: فتحديد األلوان.
يقول المعلم ما يلي: سمعت أحدكم يقول اللون األخضر ]ُيستخدم اللون األخضر كمثال[. فهل كل 

األلوان الخضراء لها نفس درجة اللون؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.

يقول المعلم ما يلي: أرى بعض األشياء باللون األخضر. فهل يمكنكم معرفة مدى اختالف درجات اللون 
األخضر في )الشيء األول( و)الشيء الثاني(؟

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى أاد األشياء ذات اللون األخض  ففصفها ث: اقارنتها مشيء آخ . على 
سًيج المثال "ُيشًه لون قميتي هذا اللون" أف "أرى اثج هذا اللون على الملتق".

يقوم التالميذ بما يلي: احافلة فصف اللون ان خالل اقارنته.
يقول المعلم ما يلي: نطلق على اختالفات اللون الواحد "درجات اللون". وعند وصف أحد األشياء بأنه 

"أخضر فاتح"، فإن هذا اللون ُيعد إحدى درجات اللون األخضر. وإذا قلت "الشيء لونه أخضر غامق"، فإن 
هذا اللون ُيعد من إحدى درجات اللون األخضر.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى أاد األشياء ذات اللون األخض  الفاتح فأخ ى ذات اللون الغااق للتأكيد 
على المفهوم. فاطالًة التالايذ مفد ذلك مذك  اس: شيئين أادهما "ماللون الغااق" فاآلخ  "ماللون واتح". 

ماإلضاوة إلى ذلك، ُيحدد المفل: لونبا آخ  وي الفتج يتس: مدرجات اتفددة. فيقوم متوجيه التالايذ للتف ف 
األشياء ففصف درجات األلوان، اثج "الغااق" ف"الفاتح" لألشياء ذات اللون الوااد. فيواصج المفل: التأكيد على 

كلمة "درجة لون" أثلاء فصف التالايذ أللوان األشياء.
5. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في البحث عن األلوان داخل الفصل. واآلن هّيا نقوم بجولة 

الستكشاف األلوان. وفي جولتنا يجب علينا السير في هدوء؛ ألننا ال نريد إزعاج اآلخرين. وإذا الحظ 
أحدكم وجود لون، فليقم بـ الهمس لزميله ليخبره عن اللون الذي الحظه. ولنَر عدد األلوان التي يمكن 

مالحظتها ووصفها.
يقوم المعلم بما يلي: ت وين ثلائيات مين التالايذ عن ط يق رفع األيدي وتكوين ثنائيات أف مأي ط يقة أخ ى 
للتأكد ان األداء ال يد للتالايذ أثلاء ال ولة. وقد ت ون ال ولة وي أاد اًاني المدرسة، أف وي المم ات، أف خارج 

المدرسة، أف وي أي ا ان آخ  ُيم ن ان خالله رؤية ألوان اتلوعة.
يقوم التالميذ بما يلي: السي  فالقيام مـ الهمس اع الزاالء.

6. يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلخ اج كتاب التلميذ مفد الفودة ان جولة است شاف األلوان.
يقول المعلم ما يلي: الحظنا العديد من األلوان في الجولة. واستمعنا إلى وصف جيد لبعض درجات 

األلوان. فهّيا ننتقل إلى صفحة "ألوان وأشكال" في كتاب التلميذ.
يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: أوأًلا التفتوا إلى زميل مجاور للتحدث عن الدوائر الثالثة الموجودة باألعلى، مع 
وصف درجات اللون.

يقوم التالميذ بما يلي: فصف األلوان ماستخدام كلمَتي "غااق" ف"واتح".
يقول المعلم ما يلي: رأينا مثل هذه األلوان في جولة استكشاف األلوان. واآلن جاء دوركم، هّيا نقرأ 

اإلرشادات مًعا.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: لّون الدوائر الثالث غير الملونة بلون الدوائر الموجودة فوقها. تابع 

درجات اللون األزرق من الفاتح إلى الوسط إلى الغامق.
يقول المعلم ما يلي: ليختر كل منكم قلم تلوين ويتدرب على عمل ثالث درجات من نفس اللون داخل 

الدوائر، حيث يبدأ كل منكم بعمل لون خفيف، ولون غامق قلياًل، ولون غامق بدرجة أكبر من لون واحد.
يقوم التالميذ بما يلي: تلوين الدفائ .

يقول المعلم ما يلي: هّيا ُنشارك األلوان مع زميل مجاور. واحرصوا على وصف الدوائر باستخدام كلمات 
تعلمتموها مثل درجة اللون.

الفصل الثاني: قصص نرويها بالرسم
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لّون الدوائر الثالث غير الملونة بلون الدوائر الموجودة فوقها. تابع درجات اللون األزرق من الفاتح إلى 
الوسط إلى الغامق. 

 ما هي األلوان المستخدمة في تلوين الفيل؟
لون الفراشة.

ألوان وأشكال
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يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع زميل مجاور.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج للتأكد ان قدرة التالايذ على تف ف اختالف الدرجات مين اللون 

الوااد، وضالب عن التفًي  عن تلك االختالوات.
يقول المعلم ما يلي: واآلن هّيا ننظر إلى الصور الموجودة في صفحة "ألوان وأشكال". وال تنسوا أننا 
أثناء الجولة رأينا العديد من األلوان. تحدثوا مرة أخرى مع زميل مجاور لكم. وناقشوا األشياء التي 

الحظتموها في الصورتين الموجودتين في الصفحة.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة التورتين.

يقول المعلم ما يلي: سأقرأ اإلرشادات. ومن ثم تابعوا معي كل األشياء التي أقرؤها.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ما هي األلوان المستخدمة في تلوين الفيل؟ لون الفراشة.

يقول المعلم ما يلي: من يعرف طريقة تلوين الفيل المرسوم في الصفحة؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

يقوم المعلم بما يلي: قيادة التالايذ لملاقشة األلوان المتلوعة فدرجاتها فال اوز فكيف ُتؤث  ال سواات وي 
اشاع  التالايذ.

يقول المعلم ما يلي: هل الحظتم أي درجات ألوان في لوحة الفيل، فأنا أقصد بذلك درجات للون واحد، 
سواء أكانت فاتحة أم غامقة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة االاظاته:.
يقول المعلم ما يلي: أما الصورة التالية، فهي صورة الفراشة، وهي بحاجة إلى تلوينها. فكيف يمكنكم 
تلوين هذه الفراشة وجعلها رائعة مثل الفيل؟ واآلن تحدثوا مع زميل مجاور قبل تقسيم التالميذ إلى 

مجموعات.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: سمعت بعض األفكار الجيدة. فهّيا نشارك هذه األفكار مع المجموعة بأكملها 
للوصول إلى أفكار جديدة أخرى.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ ألهمية استخدام الخطوط وي الفتج مين األلوان. فش ح الفديد ان 
الط ق التي ُيم ن ان خاللها تلوين التور اثج الضغط م وق أف مقوة للحتول على درجات اختلفة للفس اللون. 
كما يقوم المفل: متوجيه التالايذ لتلوين الف اشة ملونين وقط، فتش يفه: على استخدام درجات هذا اللون لفمج 

تلوع وي التورة فلزيادة صفومة التحدي.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع الم موعة مال ااج.

يقول المعلم ما يلي: واآلن هّيا نلون الصورة. وتمهلوا في تلوين الفراشة كي ال تتجاوزوا الخطوط 
الموجودة في الصورة.

يقوم التالميذ بما يلي: تلوين الف اشة.
يقوم المعلم بما يلي: اتامفة أعمال التالايذ. فالح ص على تش يفه: اتى إذا تخطى التالايذ خطوط التورة 

أثلاء التلوين. فإعادة توجيه انتًاه التالايذ علد االنتهاء ان اللشاط.
7. يقول المعلم ما يلي: أرى العديد من الفراشات الملونة. حيث ُيمكننا رؤية فراشات ملونة مثلها في 
الحديقة. هّيا نشارك الفراشات الملونة مع تالميذ الفصل. واآلن قوموا برفع األيدي وتكوين ثنائيات 

عدة مرات. وليشرح كل منكم لزميله أسباب اختيار ألوان الفراشة. وكذلك األلوان ودرجاتها المستخدمة 
في التلوين.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي وتكوين ثنائيات فالفمج اع زاالئه:.
يقوم المعلم بما يلي: اتامفة اشاركات التالايذ فت  ار الفملية ا ة فاادة أف ا تين على اسب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: أرى سعادتكم بما أنجزتموه من عمل. واآلن هّيا نعيد كتاب التلميذ وأقالم التلوين 
إلى أماكنها. ثم استعدوا للمناقشة الختامية.

يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف أااكله:.
8. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
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يقول المعلم ما يلي: يمكنكم االلتفات إلى زميل مجاور والتحدث معه عن األشياء التي تعلمتها في هذا 
الفصل والتي ستخبر بها أسرتك.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع زميل مجاور.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: سنحكي قصة أخرى لسارة في الدرس األول لهذا اليوم. فمن سيساعدنا في تذكر 

األحداث السابقة في القصة؟ سيقود التلميذ القائد المناقشة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد.

يقوم التالميذ بما يلي: استدعاء التلميذ القائد ألاد التالايذ اآلخ ين لمشاركة أو اره اول قتة 
سارة.

2. يقول المعلم ما يلي: أشكرك على كل ما قدمته من مساعدة اليوم )يذكر المعلم اسم التلميذ القائد(. 
حيث أرسلت إلينا سارة رسالة. فهيّا نستكشف عن األشياء التي تحتاجها سارة. افتحوا كتاب التلميذ على 

صفحة "هّيا ُنساعد سارة".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: تابعوني بينما أقرأ اإلرشادات.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ الرسالة اآلتية. ما الذي يجب على سارة فعله؟

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: ُيخبرنا عنوان هذه الصفحة أن صديقتنا سارة في حاجة إلى المساعدة. فما نوع 

المساعدة التي ُيمكن تقديمها لصديقتنا سارة؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األشياء التي قد تحتاج إليها سارة.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى الكلمات قبل البدء في قراءة القصة، وليضع كل منكم دائرة حول 
الكلمات المعروفة.
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هّيا ُنساعد سارة.
اقرأ الرسالة اآلتية. ما الذي يجب على سارة فعله؟

مرحًبا يا أصدقائي.

هل سمعتم أنني قد حصلت على هدية؟

لقد حصلت على كراسة. 
فأنا أحب كتابة القصص في كراستي.

وحصلت أيًضا على حقيبة ألدوات الرسم.
فأنا اآلن في حاجة إلى مساعدتكم.

ما الذي يجب علّي وضعه داخل حقيبة أدوات الرسم؟
هل لديكم أي أفكار يا أصدقائي؟

صديقتكم سارة    

نظ ة عااة الدرس الثاني
المواد

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
اقارنة استخدااات أدفات ال س: لمزج األلوان.  
تحديد أدفات ال س: التي ُيم ن فضفها وي اقيًة األدفات.  
است شاف االستخدااات الخاصة مأدفات ال س: الُمتااة.  

إنه ليوم ااوج ماست شاف كج اا هو جديد. لذا ي ب على المفل: إج اء الاقشات اول المواد الفلية التي سيت: 
استخدااها اليوم. فُيم ن للمفل: توجيه التفليمات ل ميع التالايذ وي فقت فااد مختوص استخدام أداة افيلة. فمدالب 
ان ذلك، ُيم ن للمفل: ت هيز نقاط ولية وي كاوة أرجاء الفتج اتى يتم ن التالايذ ان است شاف األدفات المختلفة 

مأنفسه:. ماإلضاوة إلى ذلك ُيم ن للمفل: دعوة اتطوعين لمساعدة التالايذ داخج الفتج.

أداة  
درجات األلوان  
ازج األلوان  

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تحديد  
نتف فرقة  
فرق إضاوي  

لوازم ال س: اسب توو هام
طالء )أصف ، فأزرق، فأام (  
ألوان اائية  
طًاشي   
أقالم تلوين  
ألوان خشًية  
امسحات قطلية  
الاشف فرقية  
ااء  
أطًاق فرقية  

نواتج التفل:

ت هيز المفل: للدرس

المف دات األساسية
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يقوم التالميذ بما يلي: فضع دائ ة اول ال لمات المف فوة.
يقول المعلم ما يلي: واآلن هّيا نقرأ الرسالة مًعا. تابعوا معي اإلرشادات التي أقرؤها.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات التي يق ؤها، فع ض التفحة للتالايذ إذا كان ذلك ام لبا.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: مرحًبا يا أصدقائي. هل سمعتم أنني قد حصلت على هدية؟ لقد 

حصلت على كراسة. فأنا أحب كتابة القصص في كراستي.
يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.

ا أن سارة  يقول المعلم ما يلي: ما هي األشياء التي توقعتم أن تكتبها سارة في كراستها؟ فهل توقعتم حّقً
ستكتب القصص؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة.
يقول المعلم ما يلي: هّيا نقرأ باقي الرسالة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: وحصلت أيًضا على حقيبة ألدوات الرسم. فأنا اآلن في حاجة إلى 
مساعدتكم. ما الذي يجب علّي وضعه داخل حقيبة أدوات الرسم؟ هل لديكم أي أفكار يا 

أصدقائي؟ صديقتكم سارة
يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.

يقول المعلم ما يلي: ما رأيكم؟ وهل لدي أحدكم أي أفكار لمساعدة سارة؟ وما هي األدوات التي ُيمكن 
لسارة وضعها في الحقيبة؟

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي.
3. يقول المعلم ما يلي: هّيا نتحدث مع بعضنا البعض. وليقم كل منكم بـ رفع األيدي وتكوين ثنائيات 

إليجاد زميل جديد. بعد ذلك تحدثوا عن األشياء التي ُيمكن لسارة وضعها في حقيبة أدوات الرسم.
يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي وتكوين ثنائيات فالتحدث عن األشياء التي ُيم ن لسارة فضفها 

وي اقيًة أدفات ال س:.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاالستماع إلى الاقشة التالايذ اول األسئلة. كما ي ب على 

المفل: وي االة ااتياج التالايذ إلى وه: أعمق لألسئلة ش ح أن اقيًة أدفات ال س: هي عًارة عن صلدفق 
ُيم ن لسارة استخدااه وي ال س: داخج الزلها أف وي أي ا ان تذهب إليه. في من الغ ض ان هذه األسئلة وي 

أن ت ون إجامتها افتواة، وال توجد إجامة صحيحة فاادة مج الفديد ان اإلجامات.
يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة األفكار مع زمالئكم، واآلن ُيمكن الجلوس.

يقوم التالميذ بما يلي: الفودة إلى المقاعد.
4. يقول المعلم ما يلي: سمعت اليوم العديد من المناقشات الرائعة. فهّيا نتأمل بعضها أثناء نشاط 

اليوم. ونستكشف مواد وأدوات مختلفة اليوم. وبعد أن ُنفكر في المناقشات الرائعة التي قمتم بها، 
سنتعرف أشياء جديدة منها كلمة "أداة". فهل يعرف أحدكم ما معنى كلمة "أداة"؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اول افاني كلمة "أداة".
يقول المعلم ما يلي: نستخدم األداة في رسم األشياء، فأقالم التلوين هي أداة من األدوات. كما أن أقالم 

التحديد هي أداة أخرى. واآلن هل يعرف أحدكم اسم أداة أخرى؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ وي فضع قائمة مأدفات ال س: المف فوة وي الفتج أف الملزل. فكتامة 
جميع إجامات التالايذ على السًورة.

5. يقول المعلم ما يلي: سارة معها حقيبة أدوات كبيرة. فهّيا نساعدها في تحديد األشياء التي ُيمكن 
وضعها داخل الحقيبة. وسنجّرب الرسم باستخدام أدوات مختلفة. وسيكون مزج األلوان هو أول 

استكشاف نتدرب عليه اليوم. سأقوم بتوضيح طريقة مزج األلوان لجعلها فاتحة، أو غامقة، أو تحويلها 
إلى ألوان أخرى أثناء عرض كل أداة. كما سيجرب كل منكم عمل ألوانه بنفسه.

ًبا ل ج أداة. كما  يقوم المعلم بما يلي: اختيار ثالث أدفات يست شفها التالايذ، اع تختيص 15 دقيقة تق ي
ي ب أن يستف ض المفل: توقفات التالايذ اول عمج ال سواات. في ب على المفل: است مال الدرس وي ضوء 

المتادر المتااة، ايث ُيم ن له تقليص عدد األلوان المستخداة اع كج أداة؛ فذلك ألن سارة لديها اقيًة أدفات 
صغي ة. فللمفل: استخدام ا موعة ا ونة ان ثالثة ألوان، اثج األام ، فاألزرق، فاألصف  لتدريب التالايذ على 

اكتِشف )٩0 دقيقة(
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ا. مفد ذلك، سي  ب التالايذ خلط األلوان مأنفسه:  ازج األلوان، فتذكي ه: ماأللوان األساسية التي تف ووها سامقب
لفمج ألوان جديدة ث: اقارنة األدفات مفضها مًفض. فُيم ن للتالايذ است شاف األلوان عن ط يق ال س: على 
فرقة صغي ة مفد خلط األلوان )ماستخدام األلوان المتوو ة(. ايث ُيلتح ماستخدام أداة فاادة ان األدفات 

قليلة االستخدام وي الفتج. فتشمج هذه األدفات اا يليم
األلوان الخشًيةم توضيح أن اقدار الضغط على القل: ُيؤث  وي اختالف درجات اللون. فقد يالاظ التالايذ 

صفومة ازج األلوان ملفس السهولة التي تحدث اع أدفات أخ ى، فل له: يالاظون إا انية خلط لونين فازجهما 
ا وي االة استخدااهما وي ا ان فااد. افب

األلوان المائيةم توضيح ط يقة تحديد اقدار التلوين فكمية المياه المستخداة إذا ل: ي ن لدى التالايذ ت ارب 
سامقة وي ذلك األا . ايث تتح : كمية المياه المستخداة جزئّيبا وي درجة اللون فكثاوته. مفد ذلك ُيوضح المفل: 
ط يقة ازج األلوان األساسية مإضاوة لون فااد إلى لون آخ . فيت: توضيح ط يقة استخدام و شاة ال س: وي 

عمج خطوط ناعمة.
التلوين )األك يلك أف غي ه(م توجيه التالايذ فتوضيح ط يقة رس: ست دفائ  على طًق فرقي. فضع كمية صغي ة 

ان التلوين وي كج دائ ة محث ت ون إاداها ماللون األزرق فأخ ى ماللون األصف ، فأخ ى ماللون األام ، اع 
توزيع امسحات قطلية على التالايذ الستخدااها وي ازج األلوان. ث: ُيوضح المفل: ط يقة ازج لونين ان التلوين 

ا تدري ّيبا إلى اللون الثاني. فتش يع  داخج دائ ة فاادة. فتوجيه التالايذ مخطوات الت  مة مإضاوته لونبا فاادب
التالايذ على االاظة أن ازج أكث  ان لون يؤث  وي درجة هذا اللون.

ا  الطًاشي م توضيح ط يقة ازج لونين ماستخدام األصامع. فتف يف التالايذ مأن الضغط مقوة ي فج اللون غااقب
ا. فأن الضغط م وق ي فج اللون واتحب

أقالم التلوينم توضيح أن اقدار الضغط على القل: ُيؤث  وي اختالف درجات اللون. وقد ي غب المفل: وي إظهار 
التفاصيج المختلفة للت اكيب الًارزة علد التلوين عليها ماستخدام ط ف القل: أف جانًه. فقد يالاظ التالايذ 

صفومة ازج األلوان ملفس السهولة التي تحدث اع أدفات أخ ى، فل له: يالاظون إا انية خلط لونين فازجهما 
ا وي االة استخدااهما وي ا ان فااد. افب

6. يقول المعلم ما يلي: استمتعنا اليوم باستكشاف ألوان جديدة. واآلن هل لديكم أفكار جديدة حول 
األشياء التي يجب على سارة وضعها في حقيبة أدوات الرسم؟ حيث سنقوم بالرد على رسالة سارة، لكن 

أواًل هّيا ننظف الفصل. وبعد االنتهاء من التنظيف، أخِرجوا كتاب التلميذ واستعدوا للنشاط القادم.
يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف الفتج فإعادة اللوازم إلى أااكلها التحيحة.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ لتلظيف الفتج.
يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "رسالة إلى سارة". حيث سأقرأ اإلرشادات 

لمساعدتكم في كتابة رسالة إلى صديقتنا سارة.
يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى التفحة التحيحة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: هّيا ساعد سارة وأجب عن السؤال اآلتي: ما الذي يجب على سارة وضعه 
داخل حقيبة أدوات الرسم؟

يقول المعلم ما يلي: سنكتب اآلن رسالة إلى صديقتنا سارة. حيث ستقومون بإكمال الجمل الناقصة. 
كما سأقوم بمساعدتكم في كتابة كلمات على السبورة ُيمكن االستعانة بها.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى اإلرشادات فاتًاعها.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: عزيزتي سارة، 

_________________________ بالنسبة إلى هذا السؤال.
يقول المعلم ما يلي: ما الذي ُيمكن كتابته في هذا الفراغ؟ تذكروا أن سارة طلبت منا المساعدة. واآلن 

كيف ُيمكننا إكمال هذه الجملة الناقصة؟ تحدثوا عن ذلك مع زميل مجاور.
يقوم التالميذ بما يلي: التحدث اع الزاالء.

ا لِك"، فاع ذلك، ُيم ن  يقوم المعلم بما يلي: اختيار أوضج ال لمات الملاسًة ل تامتها وي هذه ال ملة اثج "ش  ب
للتالايذ كتامة كلمات الاسًة أخ ى إن كان ُيم له: ذلك. فتوجيه التالايذ إلى كتامة ال لمة التي اختارفها ان 

السًورة وي الف اغ الموضح وي ال ملة.
يقول المعلم ما يلي: سأكتب أفكاركم على السبورة، حيث ُيمكنكم اختيار بداية الجملة.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة أو ار التالايذ على السًورة.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال ال ملة.

الفصل الثاني: قصص نرويها بالرسم
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رسالة إلى سارة
هّيا ساعد سارة وأجب عن السؤال اآلتي: ما الذي يجب على سارة وضعه داخل حقيبة أدوات الرسم؟

عزيزتي سارة،

بالنسبة إلى هذا السؤال،           

لِك. سأقوم       

. وحقيبة أدوات الرسم هي           

ارسم شيًئا يمكن أن تضعه سارة في حقيبة األلوان ثم اكتب اسمك أسفل الشكل.
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يقوم المعلم بما يلي: اواصلة إكمال التفحة. فكتامة أو ار التالايذ على السًورة. ايث تشمج األاثلة 
المحتملة اا يليم سأساعدِك/سأخً ك، أف إنها اقيًة أدفات رس: جميلة/رائفة. فوي تلك األثلاء، يقوم المفل: 

م تامة األو ار التي ُيم ن استخدااها وي ملية ال سالة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم شيًئا يمكن أن تضعه سارة في حقيبة األلوان ثم اكتب اسمك أسفل 
الشكل.

يقول المعلم ما يلي: سنقوم برسم اللوازم الفنية التي يجب على صديقتنا سارة وضعها في حقيبة أدوات 
الرسم. وال تنسوا أننا تعرفنا العديد من أدوات الرسم المختلفة. فهل هناك أشياء أخرى يمكن لسارة 

وضعها في حقيبتها؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مًفض اإلجامات.

يقول المعلم ما يلي: هّيا نفكر في األشياء التي تحتاجها سارة. ُيمكننا إخبارها بوضع األلوان في 
حقيبتها، لكن هل هناك أشياء أخرى ُيمكن وضعها في الحقيبة؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو ار اثج "ُو ش ال س:".
يقوم المعلم بما يلي: ع ض صلدفق أاذية أف أي صلدفق آخ  اماثج له وي الح :. ايث يقوم المفل: مإخًار 
التالايذ مأن جميع األشياء التي سلخً  مها سارة ي ب أن تالئ: ا : التلدفق. مفد ذلك ُي  ي المفل: الاقشة 

اقتضًة اع التالايذ اول األشياء التي ُيم ن فضفها وي الحقيًة. في ب على المفل: استحسان أو ار عن 
األدفات غي  المستخداة وي الفتج، اثج التلتال أف أي أدفات اشامهة.

يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  وي األشياء التي ُيم ن فضفها داخج التلدفق.
يقول المعلم ما يلي: هّيا ننهي رسالة سارة برسم شيء ُيمكن وضعه في حقيبة األدوات. واحرصوا على 

التوقيع بكتابة أسمائكم في نهاية الرسالة في السطر األخير منها.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التفحة الموجودة وي كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ علد الحاجة.
7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: هّيا نتحدث عن أدوات الرسم التي استكشفناها في درس اليوم. سيقود التلميذ 

القائد المناقشة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد.

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة است شاف األلوان فاألدفات المختلفة.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ( لقيادة مناقشتنا. واآلن أنا أتطلع إلى رؤية األعمال الفنية 

التي ستقومون بها في األيام القادمة.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: تحدثنا في الدرس السابق عن أدوات الرسم، حيث سيقوم التلميذ القائد بتوجيه 
النقاش حول األدوات المستخدمة في الرسم. واآلن ما معنى كلمة "أداة" وما هي األشياء التي تعلمتها 

من خالل استكشافاتك؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد.

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة األدفات.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ( لقيادة مناقشتنا.

2. يقوم المعلم بما يلي: اصطحاب التالايذ وي جولة قتي ة وي ولاء المدرسة لتحديد األلوان الطًيفية وي 
اللًاتات المختلفة، كما يقوم المفل: م مط الملاقشة مدرجات اللون فط يقة ازجها مفضها مًفض. فمدالب ان ذلك، 
ُيم ن للمفل: جفج التالايذ يلظ فن ان اللاوذة أف تفحص ال تب لتحديد األلوان الموجودة مها. كما ُيم ن للمفل: 

االستفانة مالتور ال قمية.
يقول المعلم ما يلي: تحدثنا كثيًرا عن األلوان، لكننا يجب أن نتحدث ونفكر في األشكال التي 

نستخدمها في الرسومات. واليوم، هّيا نبحث عن األشكال الموجودة في الطبيعة، فما هي األشكال التي 
ُيمكن مالحظتها في الطبيعة؟

يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأو ار اثجم يم ن رؤية المثلث وي أفراق الش  .
يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على ش ح األو ار فال فامط التي أقااوها مين األش ال فأشياء ان 

الطًيفة.
يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم كي نتمكن من معرفة األشياء التي الحظتموها أثناء الجولة.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاالستماع إلى الاقشات التالايذ. فاختيار التالايذ لمشاركة األو ار اع الفتج 
مأكمله. فتوجيه التالايذ إلى االاظة األش ال فدرجات األلوان المختلفة للون الوااد. مفد ذلك، ُي  ى المفل: 
الاقشة اع التالايذ وور الفودة إلى الفتج، فذلك مفد استيفاب التالايذ ال ثي  ان األشياء التي الاظوها.

3. يقول المعلم ما يلي: فكروا في األشكال التي رأيتموها في الخارج، وكيف لنا استخدام هذه األشكال 
في الرسم؟ ما هي األشكال التي ُيمكن استخدامها لرسم ورقة الشجر؟

يقوم المعلم بما يلي: التدريب ان خالل أاثلة كاألش ار، فاألزهار، فال ًال، فالمسطحات المائية، فاا إلى 

نظ ة عااة الدرس الثالث
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
امت ار عمج ولي ُيتور الطًيفة الخالمة ماستخدام متمات   

األصامع.
تأاج األش ال مالتورة التي تظه  مها وي الطًيفة.  

درجات األلوان  
األش ال  
الخلفية  
ازج األلوان  

كتاب التلميذ  
طالء  
الاديج  
أطًاق فرقية صغي ة  
فرقة أف ثالث أفراق ل ج تلميذ  
فرقة ميضاء اقسواة إلى نتفين ل ج تلميذ  
فرق إضاوي  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

ق: مت هيز الطقة وي الفتج لوضع األعمال الفلية التي يقوم مها التالايذ على ادار الفتج. ايث يحفظ المفل: أعمال 
كج تلميذ وي ا لد، أف ااوظة، أف وي صلدفق؛ فذلك لسهولة توزيفها فاستف اضها إن كان ذلك ام لبا.

ت هيز المفل: للدرس
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ذلك، فاطالًة التالايذ مذك  أسماء األش ال التي ُيم ن استخدااها وي رس: شيء ان الطًيفة.
ا للشيء المذكور. يقوم التالميذ بما يلي: ال د فوقب

يقول المعلم ما يلي: لقد قمتم بمالحظة الطبيعة عن قرب. واآلن هّيا ننظر إلى بعض الصور من 
الطبيعة. ولنفتح كتاب التلميذ على صفحة "أشكال من الطبيعة الخالبة".

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى التفحة التحيحة.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: انظر إلى الصور التالية وأجب عن السؤال اآلتي: ما األشكال التي 

تالحظها؟ تتبع األشكال الموجودة على النباتات.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ عن ط يق اساعدته: وي تف ف األش ال الموجودة وي كج صورة. فع ض 

التفحة للتالايذ إذا كان ذلك ام لبا. كما يقوم المفل: متتًع األش ال الموجودة وي كج صورة لتوضيحها. 
فاطالًة التالايذ مالتوجه إلى اقداة الفتج لإلشارة إلى األش ال فالتف ف عليها.

يقوم التالميذ بما يلي: استف اض التور فتتًع األش ال الموجودة وي التور ممف ده: أف مهدفء وي 
ا موعات ثلائية.

4. يقول المعلم ما يلي: نظرنا إلى األشياء الموجودة في الطبيعة التي نعيش فيها وفي األشياء 
الموجودة في الصور. وقد تأملنا ألوان وأشكال النباتات المختلفة. واليوم سنستخدم كل األشياء التي 

تعلمناها عن األشكال واأللوان في الرسومات. هّيا نرسم حديقة فيها نباتات رائعة. فقد نعرض الرسومات 
في المعرض الفني الذي سنقيمه.

يقوم المعلم بما يلي: ت ميع لوازم التلوين كي يستخداها التالايذ. فوي اال عدم اف وة التالايذ مالط يقة 
التحيحة الستخدام التلوين، ي ب على المفل: تذكي ه: مقواعد االستخدام التحيحة متورة اختت ة مدالب ان 

تذكي ه: مها وي ش ج المحادثة التالية.
يقول المعلم ما يلي: هناك قواعد يجب اتباعها عند الرسم. فمن منكم يستطيع إخباري بقواعد 

االستخدام الصحيحة للطالء؟
يقوم التالميذ بما يلي: ش ح قواعد االستخدام التحيحة للطالء.

ا. واليوم سنتعرف فن التلوين باألصابع، حيث سأقوم بتوضيح عمل  5. يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً
ذلك باألصابع. بعد ذلك، سأوزع عليكم اللوازم الفنية.

يقوم المعلم بما يلي: التوضيح ماستخدام عدة أصامع لفمج أش ال ولية، فالتحدث مشأن ا : األصامع 
فاالستخدام األاثج ل ج الها. على سًيج المثال، ُيم ن استخدام اإلصًع التغي  وي عمج أفراق األزهار 

فاستخدام اإلمهام ل س: الزه ة نفسها. كما ُيم ن استخدام ط ف اإلصًع لفمج نقاط صغي ة أف ازم صغي ة 
ان األلوان كما يظه  وي التورة الموجودة أسفج صفحة "أش ال ان الطًيفة الخالمة" ان كتاب التلميذ. فإظهار 

كيفية غمس ط ف اإلصًع وي التلوين كي يت: استخدام ال مية الملاسًة ان التلوين. فع ض كيفية تلظيف 
األصامع ماستخدام الملاشف الورقية أف الملاديج، كما يقوم المفل: مف ض ط يقة ازج األلوان ماستخدام كمية 
قليلة ان التلوين لخلطها على الطًق الورقي، فتوزيع لوازم التلوين فاألفراق المقسمة على نتفين لًدء للتدريب.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاهدة المفل: أثلاء التوضيح فط ح األسئلة.
يقول المعلم ما يلي: اآلن جاء دوركم للتدرب على عمل األشكال باستخدام األصابع.

يقوم التالميذ بما يلي: التدرب على عمج األش ال ماألصامع.
ا. يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاتامفة األعمال التي يلفذها التالايذ، فت ميفه: ا ة أخ ى افب

يقول المعلم ما يلي: أرى أشكااًل جميلة لألزهار التي رسمتموها. لكن يجب إضافة خلفية أو أوراق أشجار 
إلى الصورة.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول فع ض كتاب التلميذ. فجذب انتًاه التالايذ إلى صور افيلة أثلاء إج اء 
الملاقشة.

يقول المعلم ما يلي: اآلن ما الذي ُتالحظونه في خلفية هذه الصور؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة م لمات اثج الطين فأفراق الش  .

يقول المعلم ما يلي: تختلف جميع الخلفيات الموجودة في الصور. فما هي األشكال التي تالحظونها؟
يقوم التالميذ بما يلي: ش ح األش ال فالخطوط التي الاظوها.

يقول المعلم ما يلي: ُيمكن أن تختلف الخلفية عن األشياء األخرى الموجودة في الصورة. وسأوضح لكم 
بعض الطرق التي ُيمكن استخدامها لرسم خلفية رائعة. فهناك درجات وخطوط مختلفة لأللوان. فهّيا 

69

أشكال من الطبيعة
انظر إلى الصور التالية وأجب عن السؤال اآلتي: ما األشكال التي تالحظها؟ تتبع األشكال الموجودة على 

النباتات. 
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نتدرب على رسم خلفية، حيث سأمنحكم أداة أخرى لرسمها بطريقة رائعة.
يقوم المعلم بما يلي: توزيع ك ات قطلية أف الاديج على التالايذ. فع ض ط يقة استخدام ال  ات القطلية 

لفمج خلفية دفن امتالل الورق. فع ض كمية التلوين المستخدم فكيفية اسح التلوين. فإظهار كيفية رس: سيقان 
اللًات ماستخدام قل: رصاص أف قل: تحديد. كما يقوم المفل: ماالستفانة مأو ار التالايذ وي الش ح، فع ض 

األعمال التي نفذها عليه: إن كان ذلك ام لبا.
يقوم التالميذ بما يلي: المالاظة فط ح األسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: اآلن جاء دفرك: للتدرب على عمج خلفية رائفة.
يقوم التالميذ بما يلي: التدرب على عمج خلفية.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاساعدة التالايذ علد الحاجة. فتوجيه التالايذ للتف ف اإلرشادات اللهائية 
لللشاط فتوزيع أفراق كاالة إلنشاء عمج ولي نهائي، فذلك مفد التأكد ان استفداد التالايذ لذلك اللشاط.

6. يقول المعلم ما يلي: سأعطي كل واحد منكم ورقة جديدة. وليكتب كل منكم اسمه على ظهر الورقة 
ويرفعها كي أتمكن من رؤية االسم.

يقوم التالميذ بما يلي: روع األفراق إلى أعلى.
يقول المعلم ما يلي: واآلن جاء دوركم لعمل حديقة أزهار. فقد تدربتم على الخطوات التي ستساعدكم 

في ذلك. واآلن ما هو الشيء الذي يجب رسمه أواًل، هل الزهرة أم الخلفية؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة عن السؤال فذك  األو ار.

يقول المعلم ما يلي: ستبدؤون برسم الخلفية ثم رسم األزهار باستخدام األصابع. وفي حالة ابتالل 
الورقة، توقفوا عن الرسم قلياًل حتى تجف الورقة. وُيمكن خالل هذا االنتظار مشاركة الرسومات 

الموجودة في الورقة مع زميل مجاور لكم. فأنا متشوق لرؤية األعمال الرائعة التي ابتكرتموها. لذا 
سأساعدكم في الوصول إلى ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: امت ار اشاريع ولية.
يقوم المعلم بما يلي: اتامفة األعمال التي يقوم مها التالايذ. فتوجيه التالايذ مفد االنتهاء ان ال س: إلى فضع 

أفراقه: وي ا ان احدد اتى ت ف.
7. يقول المعلم ما يلي: إنها حدائق رائعة خالبة. واآلن هّيا افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "كراستى: 

فن التلوين باألصابع".

يقوم المعلم بما يلي: روع ال تاب عاليبا لمف وة التفحة التحيحة.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح ال تاب على التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: هل تتذكرون حصول سارة على كراسة جديدة؟ نعم، فنحن لدينا كراسة مثلها. حيث 
سنسجل فيها جميع الرسومات التي قمنا بها. واآلن هل أنتم مستعدون للبدء؟

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلكمال اللشاط الموجود وي صفحة كتاب التلميذ. فكتامة ال لمات على 
السًورة كي يلقلها التالايذ علد الحاجة. فاساعدة التالايذ وي تسمية أعماله: الفلية اثجم اديقة األزهار 

ًبا علد االنتهاء ان اللشاط. ال ائفة. فتوجيه التالايذ لوضع كتاب التلميذ جان
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال صفحة "ك استي" ان كتاب التلميذ.

8. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: هّيا ليشارك كل منكم مع زميل مجاور األشياء التي تعلمها اليوم عن الرسم.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت ارمه: عن ال س:.

الفصل الثاني: قصص نرويها بالرسم
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1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تعلمه التالميذ مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض 
موضوعات درس اليوم. واطلب من التالميذ التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ 

على القيام بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: ابتكر كل منكم في درسنا األخير حديقة أزهار رائعة، فكروا في حديقة الزهور التي 

رسمتموها. واآلن سيجري التلميذ القائد نقاًشا حول األشياء التي تفضلها في عملك.
يقوم التالميذ بما يلي: التحدث عن اديقة األزهار ال ائفة ماعتًارها عمالب ولّيبا.

يقول المعلم ما يلي: هّيا نختار تلميًذا قائًدا آخر. حيث سنشارك هذه المرة األشكال المستخدمة في 
عمل حديقة األزهار وطريقة استخدام هذه األشكال.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األش ال.
ا باألعمال التي ابتكرتموها. واليوم سنواصل ابتكار العديد  2. يقول المعلم ما يلي: أعلم أنكم سعداء جّدً

من األعمال الفنية لعرضها في المعرض الفني الذي سيقام خالل األيام القادمة. وسنستخدم األشكال 
بطريقة جديدة البتكار أعمال فنية رائعة. واآلن هّيا نستكشف المواد التي سنستخدمها اليوم. فما هي 

الصورة التي ُيمكن رسمها باستخدام األدوات؟
يقوم المعلم بما يلي: ع ض الطًاعة ماأللوان فاللوازم الفلية التي سيستخداها التالايذ. فالح التالايذ فقتبا 

للتف ي  وي كيفية استخدام الطًاعة ماأللوان فاللوازم الفلية. فتش يع التالايذ على اإلمداع فالخيال.
يقوم التالميذ بما يلي: التحدث عن األش ال فاألشياء التي ُيم ن امت ارها.

يقول المعلم ما يلي: هذه هي الطباعة باأللوان التي ُيمكن استخدامها لرسم األعمال الفنية.
يقوم المعلم بما يلي: ش ح األش ال فاألشياء التي ُيم ن امت ارها ماستخدام الطًاعة ماأللوان. فُيم ن للمفل: 
ا ش ح ط يقة  اثالب عمج دائ ة ماستخدام الخت:، ث: إضاوة اثلثات للتفًي  عن أشفة الشمس. فُيم ن للمفل: أيضب

عمج الوجوه ماستخدام الدفائ ، فاألجسام، فاألقدام، فاألذرع ماستخدام المستطيالت. فاطالًة التالايذ مممارسة 
العصف الذهني اول األشياء التي ُيم ن رسمها ماستخدام األش ال المختلفة. فهلاك مفض األو ار التي 

ُيم ن رسمها اثج األشخاص فاللواوذ فالسيارات فإطارات دراجات. في ب على المفل: توضيح ط يقة ال س: 
ماستخدام الًتااات، سواء موضع التلوين على الطًاعة ماأللوان أم مغمسها وي األلوان.

يقوم التالميذ بما يلي: المالاظة فالعصف الذهني فتقدي: االقت ااات فط ح األسئلة.

نظ ة عااة الدرس ال امع
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
امت ار عمج ولي ماستخدام األش ال.  
نقد فتقيي: أعمال زاالئه: الفلية.  
ال تامة وي ال  اسة لش ح الفمج الفلي.  

طًاعة ماأللوان  
ش ج  
ك اسة  

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
ااات أف طالء مألوان اتفددة   مّتَ
أطًاق فرقية  
ختااات )انظ  ت هيز المفل: للدرس(  
أقالم تحديد  
الاديج فرقية  
فرقتان ل ج تلميذ أف أكث  إن كان ذلك   

ا. اتوو ب

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

يستخدم التالايذ الختااات ل س: صور إن ذلك كان ام لبا. في ب على المفل: ت هيز ختااات على ش ج اثلثات فدفائ  
فا مفات. لذا ُيم ن استخدام الًطاطس، أف ال زر، أف التفاح، أف الفواكه األخ ى، أف قطع اإلسفلج لتلع ختااات. 
علد عمج الختااات ان الفواكه فالخض افات، ي ب أن ت ون قطع الفواكه فالخض افات على ش ج دفائ  مها تتمي: 

ا. مداخلها. كما ُيم ن للمفل: استخدام أش ال أخ ى ان الطًاعة ماأللوان إن كان ذلك اتوو ب

ت هيز المفل: للدرس
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3. يقول المعلم ما يلي: سأختار تلميًذا قائًدا قبل بدء النشاط لمساعدتنا في تذكر قواعد االستخدام 
الصحيحة ألدوات الرسم داخل الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد لملاقشة قواعد االستخدام التحيحة ألدفات ال س: داخج الفتج. 
فأثلاء الاقشة التالايذ لقواعد االستخدام التحيحة ألدفات ال س: يم ن للمفل: أن يطلب ان مفض التالايذ 

توزيع األدفات الفلية على التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: ا اجفة القواعد فااللتزام ماتًاعها.

4. يقول المعلم ما يلي: تدربنا باألمس على الرسم باستخدام التلوين باألصابع. فهّيا نتدرب على 
استخدام الطباعة باأللوان. شاهدوني وأنا أستخدمها في عمل الرسومات.

يقوم المعلم بما يلي: ش ح كيفية استخدام الطًاعة ماأللوان، فتفًئة األلوان، فت فيفها علد الحاجة إلى ذلك. 
ا ت فيفها ان فقت إلى آخ  مسًب كمية  فعلد استخدام الفواكه فالخض افات كأختام، سي ون ان الض فري جّدب

ال طومة الموجودة ويها. فش ح كيفية ازج األلوان قًج تفًئة الخت: وي االة استخدام التالايذ ذلك. في ب أن 
ُيظه  المفل: اآلثار التي ت كتها الطًاعة ماأللوان على الورق فالتحدث عن األشياء التي ُيم ن امت ارها.

يقوم التالميذ بما يلي: التدرب على استخدام الطًاعة ماأللوان.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاتامفة األعمال التي يلفذها التالايذ. كما يطلب المفل: ان التالايذ الت مع ا ة 

أخ ى مفد انقضاء فقت التدريب.
5. يقول المعلم ما يلي: هل يرغب أحدكم في مشاركة شيء جديد عن الطباعة باأللوان؟

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي فاشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح األو ار الغااضة التي ُيقداها التالايذ.

يقول المعلم ما يلي: سيكون ممتًعا مشاهدة إبداعاتكم الرائعة. فهّيا نتأمل األسئلة اآلتية قبل بدء 
النشاط. ما هي الرسالة التي ترغبون في توصيلها من خالل فن الطباعة باأللوان؟ هل ترغبون في 

توصيل رسالة عن حبكم للحيوانات أو الحدائق؟ ما هي األعمال الفنية التي ترغبون في مشاركتها؟ واآلن 
فكروا لوهلة، ثم التفتوا وتحدثوا إلى زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير للتأاج وي األو ار، ث: اشاركة الخطط اع زميل 
مجاور.

6. يقول المعلم ما يلي: سأعطي كل واحد منكم ورقة جديدة. وليكتب كل منكم اسمه على ظهر الورقة 
ويرفعها كي أتمكن من رؤية االسم.

يقوم التالميذ بما يلي: كتامة األسماء فروع األفراق عاليبا.
يقول المعلم ما يلي: ركزوا عند بدء النشاط على األشكال األساسية الخاصة بالعمل الفني. وإذا أردتم 
إضافة أي تفاصيل أخرى، مثل العين، أو ابتسامة على الوجه، أو حائط، فانتظروا لمعرفة طريقة عمل 
ذلك في وقت الحق من اليوم. وسأريكم طريقة عمل كل هذه التفاصيل باستخدام قلم التحديد. واآلن، 
يمكنكم بدء العمل. وتذكروا مشاركة اللوازم الفنية مع باقي أعضاء الفريق. فأنا متشوق لرؤية أعمالكم 

الرائعة.
يقوم التالميذ بما يلي: امت ار اشاريع ولية.

يقوم المعلم بما يلي: اتامفة األعمال التي يقوم مها التالايذ. في ب على المفل: عمج خت: مدفن تفاصيج رئيسية 
قًج مدء الدرس )أف أثلاء عمج التالايذ(. ايث سيت: استخدام هذا الخت: وي تف يف التالايذ ط يقة إضاوة 

التفاصيج. فمفد انتهاء اللشاط، ي ب على التالايذ فضع ال سواات وي ا ان آان فجيد التهوية كي ت ف تلك 
ال سواات. إلى جانب ذلك، سيت: ع ض ال سواات ا ة أخ ى وي نهاية الدرس.

7. يقول المعلم ما يلي: أرى أنكم اقتربتم من إكمال األعمال الفنية. واآلن جاء دور إضافة بعض 
التفاصيل إلى الرسومات باستخدام أقالم التحديد بعد أن تجف. فهّيا افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 

"مجلتي: فن الطباعة باأللوان".
يقوم المعلم بما يلي: روع ال تاب عاليبا كي يف ف التالايذ التفحة التحيحة وي كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: وتح ال تاب على التفحة التحيحة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اكتب عن الصورة التي طبعتها باأللوان.

يقول المعلم ما يلي: سأقرأ الصفحة بأكملها أواًل ثم سنكمل التدريب مًعا.
71

 اكتب عن الصورة التي طبعتها باأللوان.

مجلتي: فن الطباعة باأللوان 

تاريخ اليوم:

األشكال التي استخدمتها هي 

              

تشعرني صورتي بـ

              

أفضل شيء في صورتي هو

              

اسم صورتي هو 

              

.

.

.

.
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يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة اع المفل:.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل:

تاريخ اليوم: _______
األشكال التي استخدمتها هي ________.

تشعرني صورتي بـ ___________.
أفضل شيء في صورتي هو _________.
اسم صورتي هو._____________.

يقوم المعلم بما يلي: ال جوع إلى الفمج الفلي الذي أن زه قًج ذلك. فتش يع التالايذ على ال جوع إلى 
أعماله: الفلية لتس يج المفلواات الخاصة مالتدريب وي كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى الصورة التي رسمتها وأجيبوا عن األسئلة. لكن سأقوم أواًل بـ التفكير 
بصوت مرتفع. بعد ذلك، ستفكرون في إجاباتكم.

يقوم المعلم بما يلي: التفكير بصوت مرتفع لتمثيج كيفية اإلجامة عن السؤال األفل ملاءب على الفمج الفلي 
ا  المف فض، كما يقوم المفل: متش يع التالايذ على إاداده ماألو ار لإلجامة عن األسئلة. في ب على المفل: أيضب

كتامة ال لمات التي سيستخداها على السًورة.
يقوم التالميذ بما يلي: اساعدة المفل: وي فصف األعمال الفلية.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مساعدتي في وصف األشكال الموجودة في عملي الفني. واآلن جاء 
دوركم في العمل. هّيا اعرضوا أعمالكم الفنية الرائعة. وال تنسوا استخدام وقت التفكير لتأمل أعمالكم 

الفنية وإجابة السؤال األول.
يقوم التالميذ بما يلي: ع ض األعمال الفلية فاستخدام وقت التفكير.

يقول المعلم ما يلي: هل تعلمون أن أول شيء يتعلمه الفنانون الرائعون هو التحدث عن أعمالهم الفنية! 
واآلن هّيا ساعدوني في اإلجابة عن السؤال األول. هّيا نساعد بعضنا بعًضا. وتحدثوا عن ذلك مع زميل 

مجاور. استمعوا جيًدا إلى أفكار بعضكم البعض.
يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: نتائح مشأن أعمال اآلخ ين الفلية فإكمال األسئلة.

يقول المعلم ما يلي: هّيا نكمل الجمل الناقصة.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ إلى إكمال ال مج اللاقتة وي التفحة كج على ادة. فتمثيج ط يقة 

التف ي  متوت ا تفع، فتوجيه التالايذ إلى تقدي: اللتائح فالتفليقات مشأن أعمال زاالئه:. فوي ذلك التدد، 
ي ب على المفل: كتامة الفديد ان ال لمات المقت اة ل ج جملة كلوع ان أنواع ملك ال لمات. كما ي ب على 

التالايذ الفمج ممف ده: دفن اساعدة ان أاد كي يتم ن المفل: ان تقيي: أدائه: وي اكتساب اهارة الق اءة 
ا تقدي: الدع: للتالايذ المتفث ين اع تش يع ماقي التالايذ  فادى التطور الذي اققوه. في ب على المفل: أيضب

على تقدي: أوضج أداء ُيم ن الوصول إليه.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج ممف ده: دفن اساعدة ان أاد إلكمال ال مج اللاقتة وي التفحة.

8. يقول المعلم ما يلي: ُيساعدنا كتاب التلميذ في تذكر الرسومات التي رسمناها. واآلن هّيا نضع كتاب 
التلميذ جانًبا ونعرض الرسومات التي رسمناها.

يقوم التالميذ بما يلي: ع ض التور التي رسموها.
يقوم المعلم بما يلي: توزيع أقالم التحديد أف األقالم ال صاص إلضاوة خطوط فتفاصيج إلى ال سواات التي 

صلفوها مالطًاعة ماأللوان. اع إظهار الفمج الفلي الذي ت: إن ازه كلموذج يستفين مه التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: اآلن هّيا نرسم بعض الخطوط في رسوماتنا كي نضيف إليها تفاصيل رائعة. 
وتذكروا أن هذه التفاصيل ُتضيف إلى رسوماتنا جمااًل وروعة. حيث ُيمكننا إضافة نقاط وخطوط 

منحنية لرسم الوجه، وإضافة خطوط مموجة لرسم الشعر.
يقوم المعلم بما يلي: تش يع األو ار التي يط اها التالايذ. فتمثيج إضاوة خطوط إلى اللواة، فاواصلة 

التفكير بصوت مرتفع، فتش يع التالايذ على المشاركة فالمساهمة.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فإضاوة االقت ااات.

يقول المعلم ما يلي: اآلن أضيفوا التفاصيل إلى رسوماتكم الرائعة. حيث ُيمكن إضافة التفاصيل في 
األجزاء التي تحتاج إلى ذلك فقط.

يقوم التالميذ بما يلي: الفمج ممف ده: دفن اساعدة ان أاد إلضاوة التفاصيج.
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ا علد االستفداد لمواصلة  يقوم المعلم بما يلي: اتامفة التطور الذي أا زه التالايذ. فإعادة التالايذ للفمج افب
اللشاط.

يقول المعلم ما يلي: هّيا نبحث عن زميل جديد لنا. واآلن هّيا نقوم بـ رفع األيدي وتكوين ثنائيات، 
ومشاركة األعمال الفنية التي أنجزتموها مع بعضكم البعض.

يقوم المعلم بما يلي: مفد أن يحظى التالايذ موقت كاٍف لمشاركة األعمال، ُيوجه المفل: التالايذ إلى تلظيف 
أااكله: فالفودة إلى المقاعد.

يقوم التالميذ بما يلي: تلظيف أااكن الفمج.
9. الختام: استغل نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلم. وشّجع التالميذ على التفكير، 

والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. فقد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند 
هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: نحن نستخدم الرسم كوسيلة تواصل. وكيف ُيمكن للرسم 
أن يخلق تواصاًل بين الناس؟ فإذا أردت مثاًل أن يفهم الناس من رسمتي أنني 

.___________________________
ا للمثال الذي ع ضه على التالايذ. فتتفدد اإلجامات على هذا السؤال،  يقوم المعلم بما يلي: إكمال ال ملة فوقب

اثج " أنا أاب الحيوانات"، أف "أنا أاب أس تي ألنها أه: شيء وي اياتي". اختيار ثالثة أف أرمفة تالايذ 
للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة عن السؤال.
يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة أعمالكم الفنية اليوم. واآلن وجهوا الشكر إلى زميل مجاور 

على مساعدته لكم في تأمل األعمال الفنية.
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1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تعلمه التالميذ مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض 
موضوعات درس اليوم. واطلب من التالميذ التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ 

على القيام بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: ابتكرنا في درسنا السابق العديد من الرسومات باستخدام األشكال.

واآلن، ما هي الصعوبات التي واجهتكم عند الرسم بالطباعة باأللوان؟ وكيف قمتم بحل المشكالت التي 
واجهتكم؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار ثالثة أف أرمفة تالايذ لمشاركة أو اره:.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اإلجامات اع الفتج مأكمله.

2. يقول المعلم ما يلي: أعجبني أنكم وجدتم طرًقا لحل المشكالت التي واجهتكم. حيث ُيصبح 
األشخاص العاديين مشهورين بسبب قدرتهم على حل المشكالت. فهل تعرفون إحدى الشخصيات 

المشهورة؟ واآلن شاركوا األفكار مع زميل مجاور.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: سنتعرف اليوم على صور شخصية لبعض المشاهير. والصورة الشخصية هي صورة 
ألحد األشخاص.

يقوم المعلم بما يلي: ع ض صورة ان اختياره.
يقول المعلم ما يلي: انظروا جيًدا إلى هذه الصور الشخصية. حيث ُيمكن أن ُتخبرنا هذه الصور بقصة 
رائعة إذا دققنا النظر فيها وتعرفنا على التلميحات واألدلة. واآلن ما األشياء التي الحظتموها في هذه 

الصورة الشخصية؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار ان ستة إلى ثمانية تالايذ لمشاركة أو اره: 

عن األشياء التي الاظوها. فتش يع التالايذ إن كانوا وي ااجة إلى ذلك على اشاركة األو ار اول مفض 
التفاصيج، اثج المالمس، فتس يحات الشف ، فتفًي ات الوجه، فاإلطار الم اني، فالطقس، فالملحقات.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اإلجامات اع الفتج مأكمله.
يقول المعلم ما يلي: هّيا ننظر إلى الصور الشخصية مجدًدا ووصفها باستخدام الكلمات الدالة على 

األلوان واألشكال. ما الذي تخبرنا به هذه األشياء عن الشخصية الموجودة في الصورة؟

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الخااس
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
س د قتة شفهّيبا ُتفً  عن عمج ولي.  
فصف اإلطار الم اني فاألاداث فاألشخاص الموجودين وي   

عمج ولي.
تتمي: االمس لشختيات اشهورة ماستخدام اواد اختلفة.  

صورة شختية  
اشهور  

كتب عن شختيات ات ية اشهورة  
ثالث صور لشختيات ات ية اشهورة  
اواد ولية اثجم قتاصات المواد،   

فك ات القطن، ففرق األلواليوم، فعيدان 
األغتان، فعيدان األسلان، فالورق 

المقوى، فأقالم التحديد، فأقالم التلوين، 
فاقص، فصمغ.

فرق كًي  الح :  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

يقوم المفل: مت هيز ثالث صور لشختيات ات ية اشهورة. وقد ت ون الشختيات المشهورة إادى الشختيات 
ا. كما ُيم ن أن ت ون التور اقيقية أف نمطية. فُيلتح المفل: ماختيار  التاريخية أف المشاهي  الحاليين، أف االثلين افب

شختيات نسائية فرجالية. فللتور أن ُتف ض وي فرق اطًوع أف موسيلة رقمية كي يتم ن التالايذ ان رؤيتها 
فالتف ف عليها.

ت هيز المفل: للدرس
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يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار ان ستة إلى ثمانية تالايذ لمشاركة أو اره: عن 
األشياء التي الاظوها، اثج استخدام الفلان لألش ال فاأللوان.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اإلجامات اع الفتج مأكمله.
3. يقول المعلم ما يلي: بعد أن دققنا النظر في التفاصيل الموجودة في الصورة هّيا نسرد قصة عنها. 

لكن مْن هذا الشخص الموجود في الصورة الشخصية؟ وما هي األشياء التي ُتالحظونها في هذه 
الصورة؟

يقوم المعلم بما يلي: ُي  ي المفل: احادثة تتفلق مس د قتة تستلد إلى األدلة المستلًطة ان التورة. 
فط ح أسئلة على التالايذ اثجم م: يشف  الشخص الموجود مالتورة؟ فكيف ع وت: ذلك؟ فاا هي األشياء التي 

تستدلون عليها ان المالمس التي ي تديها الشخص الموجود وي التورة؟ فهج ع وت: الزاان فالم ان الذي 
تلتمي إليه الشختية ان خالل المالمس التي ي تديها؟ فاا هي األشياء التي ادثت قًج )أف مفد( رس: هذه 

التورة؟ يم ن للمفل: سؤال التالايذ وي االة فجود أكث  ان شخص وي التورة الواادة السؤال اآلتيم هج 
ا؟ فااهى الدالئج التي أدت إلى ذلك االستلتاج؟ مفد  يف ف األشخاص الذين يظه فن وي التورة مفضه: مفضب
ا أاداثها ان المالاظات  اإلجامة عن كج هذه األسئلة، ُيم ن للمفل: تأليف قتة عن التورة الشختية، استلهمب

ا  ا، ويم ن له س د قتة قتي ة علها، استلهمب التي قداها التالايذ. إذا كانت الشختية يف وها المفل: جيدب
أاداثها ان اقائق ساهمت وي شه ته.

يقوم التالميذ بما يلي: اساعدة المفل: وي تحليج التورة الشختية.
يقوم المعلم بما يلي: تقسي: الفتج إلى ا موعتين. فت ليف كج ا موعة متحليج صورة ان التور المتًقية. 

ايث ي ب أن ت لس كج ا موعة م وار التورة الخاصة مه:، كما ُيم ن أن يفمج التالايذ وي ا موعات 
صغي ة لتحليج التور وي االة توو  الفديد ان اللسخ المطًوعة.

4. يقول المعلم ما يلي: أمام كل مجموعة صورة شخصية. دققوا النظر في الصورة الشخصية وأخبروني 
عن التفاصيل التي تالحظونها من خالل اتباع نفس الخطوات التي قمنا بها في تحليل الصورة األولى.

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة التفاصيج الموجودة وي التور الشختية ال ديدة.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فتش يع التالايذ على االاظة التفاصيج. فجذب انتًاه 

التالايذ ماستخدام است اتي ية الجرس.
يقول المعلم ما يلي: سمعت العديد من التفاصيل الجيدة عن الصور الشخصية. واآلن، فلينضم كل 
منكم إلى زميل في الفصل للعمل معه في داخل المجموعة. وإذا تعذر على أحدكم إيجاد زميل يعمل 

معه، فليقف بجانبي هنا حتى ُنشكل مجموعات أخرى.
يقوم التالميذ بما يلي: اختيار أاد الزاالء.

يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على ت وين ا موعات ثلائية. كما ي ب على المفل: االاظة التالايذ 
الذين ل: يتم لوا وي الفثور على زايج كي ُي ّون مه: ا موعات ثالثية علد الحاجة إلى ذلك.

5. يقول المعلم ما يلي: قوموا مع زمالئكم بتأليف قصة قصيرة عن الشخصية الموجود في الصورة. 
واستخدموا التفاصيل التي وصفتموها في المناقشات داخل المجموعة.

يقوم التالميذ بما يلي: تأليف قتة عن التورة الشختية.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج أثلاء تأليف التالايذ القتص الخاصة مه:. فتذكي  التالايذ 

ماستخدام التفاصيج التي تمت الاقشتها داخج الم موعتين ال ًي تين.
6. يقول المعلم ما يلي: هّيا نشارك القصص التي أّلَفتموها باستخدام المصافحة، والمشاركة، والتحية 

بكف اليد. حيث سيقوم كل تلميذ مع زميله بإيجاد مجموعة ثنائية من المجموعة األخرى. بعد ذلك، 
سيتم تبادل األدوار في سرد القصص. وال تنسوا اإلشارة إلى التفاصيل المستنبطة من الصور الشخصية.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة القتص اع زاالئه:.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاالستماع إلى التالايذ أثلاء س د قتته:. فاستخدام 

است اتي ية الجرس ل مع التالايذ ا ة أخ ى.
يقول المعلم ما يلي: جميعكم ُكتاب قصص رائعون. فأنا أحببت كل القصص التي أّلَفتموها حول الصور 

نوا مجموعة ثنائية أخرى. الشخصية. واآلن هّيا صافحوا بعضكم بعًضا وكّوِ
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة القتص اع ا موعة ثلائية جديدة.

يقول المعلم ما يلي: استخدموا الخيال داخل المجموعات للتفكير في األشياء التي قد ُتدخل السرور 
والفرح إلى الشخصية المشهورة.
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يقوم المعلم بما يلي: استخدام المف وة األساسية عن الشختية المشهورة أف الخيال لمشاركة رياضة أف 
ادث قد ُيدخج السفادة إليه. فُيم ن للمفل: االستفانة ماألاثلة اآلتيةم يظه  هذا الشخص ممظه  اميز للغاية. 

ام يظه  هذا  يًدف أنه ذاهب إلى اضور افلة غلائية أف ااتفال كًي . فُيم ن للمفل: االستفانة مالمثال اآلتي أيضب
الشخص متحة جيدة. يًدف أنه ذاهب إلى امارسة ال ياضة وي الحديقة الفااة.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير، ث: الاقشة األشياء التي قد تففلها الشختيات 
المشهورة للت ويه عن أنفسه:.

يقول المعلم ما يلي: ما هي األنشطة التي فكرتم فيها؟ حيث سأقوم بكتابة األنشطة على ورق 
المخططات. واآلن رددوا اسم النشاط الذي سأكتبه على ورق المخططات.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تالايذ اتطوعين. فكتامة أسماء األنشطة المقت اة على فرق المخططات أف على 
السًورة. فجفج التالايذ ي ددفن اس: األنشطة أثلاء كتامتها على فرق المخططات.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اول األنشطة.
يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ فاألقالم ال صاص.

7. يقول المعلم ما يلي: هّيا نستخدم هذه األفكار لنرسم صورة. واآلن افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 
"صورة لشخصية مشهورة".

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: استخدم المواد الفنية لرسم شخصية شهيرة ومرحة. ركز على رسم 
المالبس التي ُتناسب الوظيفة التي تقوم بها شخصيتك.

يقول المعلم ما يلي: سنطلق العنان للخيال واإلبداع، حيث يبدو ذلك ممتًعا. واآلن هل أنتم مستعدون؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة.

يقول المعلم ما يلي: ُتخبرنا هذه التوجيهات عن المالبس المناسبة التي ُيمكن أن ترتديها الشخصيات 
المشهورة حسب النشاط الذي تقوم به. فما هي هذه المالبس؟ فإذا كانت الشخصية مثاًل تلعب كرة 
القدم، فما هي المالبس التي ُيمكن ارتداؤها؟ واآلن فليقم كل منكم بإخبار زميل مجاور بهذا األمر.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع زميل مجاور ث: اشاركتها اع ماقي أعضاء الم موعة.
يقول المعلم ما يلي: لديكم جميًعا أفكار رائعة. واآلن سنختار نشاًطا من قائمة األنشطة الخاصة 

بشخصيتك المشهورة المفضلة. بعد ذلك، اكتبوا في السطر األول اسم النشاط الذي اخترتموه 
للشخصية المشهورة. فالجملة تقول "ُتحب شخصيتي المشهورة _______". ُيمكنكم استخدام 

الكلمات الموجودة في ورق المخططات للمساعدة في إكمال الجمل.
يقوم التالميذ بما يلي: اختيار اللشاط فكتامته وي الف اغات.

يقوم المعلم بما يلي: ع ض المواد الفلية المتااة للتالايذ.
يقول المعلم ما يلي: اآلن سنرسم صورة شخصية جديدة إلظهار الشخص الذي نحبه وهو ُيمارس 

النشاط الذي اخترناه. وتأكدوا من أن المالبس التي يرتديها الشخص المشهور تالئم النشاط الذي 
ُيمارسه. وال تقلقوا، فهناك العديد من المواد الفنية كي ترسموا بها. فأطلقوا العنان إلبداعاتكم عند 

رسم الصور الشخصية.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: صورة شختية جديدة تستلد إلى تلميحات فاالمس الاسًة لللشاط 

الذي ُتمارسه الشختية المشهورة.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج أثلاء رس: التالايذ للتور الشختية. فتش يع التالايذ على 
إضاوة التفاصيج فالملحقات إلى التور، اثج المض ب إذا كان الشخص يلفب التلس، أف ال  ة إذا كان يلفب 

ك ة القدم. وضالب عن ذلك، ُيش ع المفل: التالايذ على استخدام أدفات ولية اتلوعة.
8. الختام: استغل نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلم. وشّجع التالميذ على التفكير، 

والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. فقد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند 
هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا اليوم كيف ُيمكن لصورة أن تسرد قصة رائعة. واآلن سيقوم التلميذ القائد 
باستدعاء بعض التالميذ ليخبرونا بشيء جديد تعلموه اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ لقيادة ختام اليوم. ايث ي ب أن يختار التلميذ القائد ثالثة آخ ين 
ليشاركوا و  ة جديدة تفلموها وي ذلك اليوم. ُيم ن للمفل: أن يتيح للتلميذ القائد استخدام عصّىّ األسماء إذا 

كان التالايذ يستطيفون ق اءة األسماء. فوي االة تفذر ذلك، يسمح المفل: للتلميذ القائد ماللداء على ثالثة تالايذ 

الفصل الثاني: قصص نرويها بالرسم
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استخدم المواد الفنية لرسم شخصية شهيرة ومرحة. ركز على رسم المالبس التي ُتناسب الوظيفة 
التي تقوم بها شخصيتك.

صورة لشخصية مشهورة 

. ُتحب شخصيتي المشهورة         
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للمشاركة.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو ار جديدة سًق تفلُّمها ان درفس اليوم.
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1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تعلمه التالميذ مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض 
موضوعات درس اليوم. واطلب من التالميذ التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ 

على القيام بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: هّيا ُنفكر في الصور التي تعرفنا عليها في الدرس السابق. فما هي الطريقة التي 

يستخدم بها الفنانون الرسومات للتواصل مع اآلخرين؟ واآلن سيجري التلميذ القائد المناقشة في هذا 
األمر.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة كيف تتواصج ال سواات فالتور ان خالل س د القتص.

2. يقول المعلم بما يلي: شكًرا يا )اسم التلميذ(، لمساعدتنا. واآلن هّيا نفتح كتاب التلميذ. افتحوا 
صفحة "التواصل من خالل الفن".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح ال تاب على التفحة التحيحة.
يقول المعلم ما يلي: هّيا ننظر إلى الصور الرائعة الموجودة في هذه الصفحة.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ماذا تشعر عند النظر إلى كل صورة من الصور اآلتية؟
يقول المعلم ما يلي: استخدموا وقت التفكير كي نتحدث بعضنا مع بعض.

يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  وي التور الموجودة وي التفحة.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء لمطالًة التالايذ ممشاركة األو ار.

يقول المعلم ما يلي: ما هو شعوركم تجاه هذه الصور؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة است امات انففالية اول التور )ت ون السفادة هي الشفور السائد(.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم، فكل هذه الصور تعبر عن مظاهر السعادة. واآلن هّيا ننظر إلى الصور 
الموجودة أعلى الصفحة. من منكم ُيمكنه التحدث عن هذه الصورة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ الستخدام تلميحات ان تفامي  الوجه لتحديد أن األس ة سفيدة.
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ماذا تشعر عند النظر إلى كل صورة من الصور اآلتية؟

التواصل من خالل الفن

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السادس
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
إنشاء صورة شختية ماستخدام أداة افيلة.  
إضاوة تفاصيج إلى صورة الشختية للتفًي    

عن اللفس.
تقدي: تفليقات اول عمج ولي فالحتول عليها   

ان األق ان.

أداة  
تفاصيج  
تواصج  
صورة شختية  

كتاب التلميذ  
أقالم تلوين  
اللوازم الفلية الخاصة ماألداة التي ت: اختيارها )انظ    

ت هيز المفل: للدرس(
ام إذا كان اتااب

كااي ات رقمية  
طًاعة  
صور رقمية  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

يقوم المفل: ماختيار فسيلة سيت: استخدااها ل س: التور الشختية. كما يحافل إي اد 
ط ق ُتش ع التالايذ على إضاوة تفاصيج إلى رسوااته:. فعلد استخدام الت لولوجيا 

وي هذا المش فع، يقوم المفل: متووي  ال ااي ات ال قمية الُمتااة فاألفراق لطًاعة صور 
التالايذ عليها. كما يقوم المفل: مت هيز التور الشختية، سواء أكانت رقمية أم ووتوغ اوية 

للمشاركة.

ت هيز المفل: للدرس
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يقوم المفل: مما يليم إعادة األسئلة فالملاقشة للتورَتين الثانية فالثالثة.
يقول المعلم ما يلي: ُيمكن تعلم الكثير عن األشخاص )والحيوانات( الموجودين في الصور. حيث 

الحظنا في درسنا السابق مجموعة من الصور الشخصية. فما هي المشاعر التي الحظتموها في هذه 
الصور؟ ما هي التلميحات التي ساعدتكم في معرفة الشعور الذي يشعر به األشخاص الموجودون في 

الصور؟
يقوم التالميذ بما يلي: التطوع متقدي: إجامات.

3. يقول المعلم ما يلي: سنرسم اليوم صوًرا شخصية. تأملوا في أفضل طريقة ُيمكن بها إظهار المشاعر 
عند رسم الصور الشخصية الخاصة بكل واحد منكم. وال تنسوا أنكم ستتواصلون من خالل الرسم كما 

تواصل أصحاب هذه الصور.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ ملاء على األداة المستخداة إلى التف ي  ويما ُيم ن اف وته عن األشخاص 

ان خالل صوره: الشختية.
يقول المعلم ما يلي: رسمتم صورة شخصية بداية العام الدراسي. مْن منكم يتذكر الصورة الشخصية 

التي رسمها لنفسه؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مـ "نف:" أف مـ "ال".

يقوم المعلم بما يلي: إعطاء التور للتالايذ إن كانت ال تزال وي الفتج، لمالاظة ادى التطور الذي أا زفه 
وي اهاراته: الفلية.

ا في هذا العام. فالصور الشخصية التي رسمناها اليوم ُتظهر  يقول المعلم ما يلي: قد تعلمنا الكثير جّدً
المشاعر التي نحسها في وجداننا. واآلن، ما هي التفاصيل التي ستساعدنا في إظهار األشياء التي نشعر 

بها؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مإجامات اثج فجه اًتس: أف فجه عامس.

يقول المعلم ما يلي: ما هي التفاصيل التي ُيمكن إضافتها إلى الصور الشخصية كي نساعد الناس في 
معرفة األشياء التي نشعر بها؟ استخدموا وقت التفكير قبل أن نقوم بالمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير لتحديد األشياء التي ُيم ن إضاوتها إلى التورة 
الشختية.

يقول المعلم ما يلي: هّيا نشارك األفكار. واآلن ما الذي ُيمكن إضافته إلى الصور الشخصية من تفاصيل 
للتواصل من خاللها؟

يقوم المعلم بما يلي: ع ض التور ال قمية المتااة الستخالص المزيد ان األو ار. وقد تحتوي اإلجامات 
المحتملة التي يت: استخالصها ان التالايذ علىم خلفية التورة، أف المالمس، أف األلوان، أف ق اءة كتاب، أف 

اللفب مداية أف اع ايوان.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع التالايذ.

4. يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة. واآلن دعونا نخطط لصورنا الشخصية.

الحوظة للمفل:م ي ب أن يقود المفل: هذا ال زء ان الدرس. ايث يتفين عليه تقدي: األداة التي اختارها كي 
، وي ب أن يوجه التالايذ إلى ض فرة االستخدام  يستخداها التالايذ. وإذا اختار المفل: طالء أف صلتاالب

التحيح لهذه األشياء فأهمية التلظيف مفد االنتهاء ان االستخدام. أاا إذا ق ر المفل: استخدام ال ااي ات 
ا وي ا موعات. ايث ي ب على المفل: أن يتأكد ان  ال قمية، وي ب عليه تش يع التالايذ على الفمج افب

اف وة التالايذ للتفليمات التحيحة الستخدام األدفات ال قمية. وقد ي ون لدي مفض التالايذ اف وة فاوية عن 
الت لولوجيا، فان ث: ُيم ن للمفل: االستفانة مه: وي قيادة ا موعاته:. ماإلضاوة إلى ذلك ُيم ن للمفل: استخدام 

إكسسوارات ان الفتج كخلفية فتفاصيج.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ ان خالل رس: صورة شختية ماستخدام أداة افيلة. في ب أن يح ص 

المفل: على إعطاء التفليمات خطوة مخطوة علد الحاجة إلى ذلك. فُيم ن للمفل: اثالب فضع قائمة ا جفية على 
السًورة لتوجيه التالايذ ل س: جزء ان ال س:، أف ال س: كله، فا : ال أس، فألوان الشف  فالفيون، فالخلفية، 
ا السماح للتالايذ مفمج ال س: متوة غي  افقدة،  فاوضع األشياء األخ ى وي التور الشختية. فُيم ن أيضب

ا لحسه: اإلمداعي الف دي. اع فضع التفاصيج التي يشف فن مها عليه فوقب
يقوم التالميذ بما يلي: رس: صور شختية.

يقوم المعلم بما يلي: اتامفة األعمال التي يقوم مها التالايذ اع تقدي: المساعدة علد الحاجة.
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5. يقول المعلم ما يلي: قد بذلتم جهًدا رائًعا في رسم صوركم الشخصية. واآلن، هل أنت مستعدون 
للكتابة عن أعمالكم الفنية؟ هّيا افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "مجلتي: صورتي الشخصية".

يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اكتب البيانات الخاصة بصورتك الشخصية.

يقول المعلم ما يلي: فكروا بهدوء في الجمل التي أقرؤها، ثم سنعمل مًعا على إكمالها.
يقوم المعلم بما يلي: التوقف علد كج سط  ليتم ن التالايذ ان التف ي  وي إكمال ال مج اللاقتة. فان ث: 
ي ب على المفل: عدم مدء الملاقشة كي يتش ع التالايذ على التف ي  وي إجاماته: الخاصة قًج االنضمام إلى 

الاقشة اًاش ة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل:

تاريخ اليوم: _____.
األداة التي استخدمُتها هي _____.
أضفت ____ إلى صورتي الشخصية.

تشعرني صورتي _______.
أفضل شيء في صورتي الشخصية هو ______.

يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة اع المفل:.
يقول المعلم ما يلي: هّيا نساعد بعضنا بعًضا. وتحدثوا عن ذلك مع زميل مجاور. وفكروا في الطريقة 

التي ستكملون بها الجمل الناقصة. استمعوا جيًدا إلى أفكار بعضكم البعض.
يقوم التالميذ بما يلي: التحدث عن أو ار إلكمال ال مج اللاقتة.

يقول المعلم ما يلي: هّيا نحاول مًعا إكمال كل جملة على حدة.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ أثلاء إكمال التفحة. فكتامة قوائ: كلمات على السًورة كي يتم ن 

التالايذ ان اختيار هذه ال لمات فكتامتها علد الحاجة. فان ث:، يقوم التالايذ مالفمج ممف ده: إلكمال ال مج، اع 
تقدي: الدع: فالتمثيج علد الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال صفحة "ا لتي" ان كتاب التلميذ.
6. الختام: استغل نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلم. وشّجع التالميذ على التفكير، 

والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. فقد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند 
هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: هّيا ننهي درس اليوم، حيث يجب علينا التحدث عن شيء أعجبنا في عمل فني 
لتلميذ آخر. واآلن ارفعوا أيديكم لمشاركة شيء تحبونه في عمل زميل لكم.

يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي فتًادل كلمات اإلشادة فالمدح.
يقول المعلم ما يلي: من فضلكم قدموا الشكر لزمالئكم في ختام درس اليوم.

الفصل الثاني: قصص نرويها بالرسم

74

اكتب البيانات الخاصة بصورتك الشخصية.

مجلتي: صورتي الشخصية 

تاريخ اليوم:

األداة التي استخدمتها هي     

أضفت إلى صورتي الشخصية               . 

تشعرني صورتي الشخصية بـ

              

أفضل شيء في صورتي الشخصية هو

              

.

.

.



252 الفتج الثانيم قتص ن فيها مال س:

مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: كانت رؤية صوركم الشخصية خالل درسنا السابق ممتعة. سيقوم التلميذ القائد 

بقيادة نقاشنا اليوم. دعونا نتحدث عن أهمية الفنون لكم.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة السؤال اع الم موعة كاالة.

ا بالفن  يقول المعلم ما يلي: بعد بضعة أيام، سيكون لدينا المعرض الفني الخاص بنا. نحن فخورون جّدً
الذي سنبتكره. يمكننا مشاركته مع آخرين خارج الفصل. من تعتقدون أننا يمكننا دعوته لمعرضنا 

الفني؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة او اره: )على األغلب سيقت اون األس ة، فاألصدقاء، فالمفلمين(.
2. يقول المعلم ما يلي: لنصنع اليوم دعوات حتى يعلم الجميع ويشاركون معنا. سنقرر مًعا ما سوف 
نكتبه في دعواتنا. ثم سنضيف صورة في أعلى الصفحة. انتقلوا إلى صفحة بعنوان دعوة إلى حفلة.

ا كفتج عما سي تًونه وي الدعوة. تتضمن االقت ااات،  يقوم المعلم بما يلي:. إرشاد التالايذ التخاذ ق ار افب
"رجاءب اضور اف ضلا الفلي" فيوم الحدث، ففقت الحدث.  كتامة كلمات فجمج على السًورة علد اللزفم اتى 

يلسخها التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة اع المفل: فكتامة أف نسخ نص الدعوة. 

يقول المعلم ما يلي: فكروا اآلن فيما سيراه ضيوفنا في المعرض الفني. ما الذي ينبغي أن نرسمه في 
دعواتنا؟ 75

صّمم دعوة في المربع التالي.

دعوة إلى حفلة

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السامع
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
تتمي: دعوة لحضور المف ض الفلي.  
التفافن لفمج ا س: لمديلة خيالية.  
استخدام ع يلة التلتال لفمج نًاتات فايوانات تخيلية   

ثالثية األمفاد

ثالثي األمفاد  
التمثيج  
تخيلي  
الظ  ا س:  
تماثيج الحوتة  

كتاب التلميذ  
أقالم تلوين أف أقالم تحديد  
أقالم رصاص  
فرقة ذات سطور فاسااة كاوية ل س: صورة  
علًة اذاء ل ج تلميذين أف ثالثة تالايذ  
فرق اقوى  
ع يلة لفب  
أشياء طًيفية اثج الحتى، فاألغتان، فأفراق   

أش ار

المف دات األساسيةنواتج التفل:

وي هذا الدرس، يتلع التالايذ دعوات للمف ض الفلي. تحديد كيفية توصيج هذه الدعوات. األخذ وي 
االعتًار إرسال الدعوات إلى آخ ين خارج نطاق أو اد األس ة للتأكد ان ع ض للتالايذ.

ت ميع صلاديق األاذية أف صلاديق أخ ى للم موعات الثلائية ان التالايذ لفمج الملظ  الم س:.
تحضي  ع يلة لفب الستخدام التالايذ إن ل: يتوو  صلتال. فصفة مسيطة لتحضي  التلتالم اخلط 

ا ان الملح. اخلط 140 الج ان الماء الداوئ ماستخدام الخالط.  ا ان الدقيق ف50 ج ااب 250 ج ااب
ا إضاوّيبا ان الدقيق اتى تتًح الف يلة غي  لزجة.  فاع لها مفضها اع مفض. مفد ذلك أضف اقدارب

ُيم لك صلع اقدار أكً  ان الف يلة على اسب ا : وتلك.
ق ر كيفية تخزين فتسمية األش ال التي ُصلفت ان خالل أسماء التالايذ وي نهاية الدرس.

ت هيزات المفل: للدرس
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يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: ان ل: ي ن لدى التالايذ أو ار، واقت ح تفاصيج اثج اائط عليه رسواات، أف صورة 

داخج إطار، أف مفض أدفات الفلون التي استخداها التالايذ وي هذا الفتج.
يقول المعلم ما يلي: جميعها أفكار جيدة. فكروا فيما تريدون قوله من خالل صوركم. ارسموا ولونوا 

صوركم اآلن.
يقوم التالميذ بما يلي: إتمام عمج دعواته:.

يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ وي قص الدعوات ان كتاب التلميذ، ث: ت ميع الدعوات إلرسالها إلى 
الملزل.

3. يقول المعلم ما يلي: في بعض األحيان نظن أن الفنون تعني فقط رسومات أو صوًرا تعلق على 
الحائط. قد يأتي العمل الفني في عدة صور. النحت أيًضا إحدى صور الفنون. ماذا أعني عندما أقول 

تمثااًل منحوًتا؟
يقوم التالميذ بما يلي: االست امة متف يفات أف أاثلة.

يقول المعلم ما يلي: يمكن عمل النحت من العديد من المواد. يستخدم الفنانون الصلصال والمعدن 
والخشب، كما يستخدمون حتى الثلج لعمل منحوتات. لننظر إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ 

تحت عنوان "فن النحت" لنحصل على بعض األفكار.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.

يقول المعلم ما يلي: اقضوا بعض الوقت لتلقوا نظرة على الصور بأنفسكم. ما الذي يريد الفنان أن 
يوصله في كل تمثال منحوت. بمجرد أن تنتهي من النظر تحدث مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاهدة متمت، ث: المشاركة اع الزاالء.
يقوم المعلم بما يلي: اشاهدة كج تمثال الحوت على ادة اع الم موعة م االها. ط ح أسئلة على التالايذ اثج 
اا يليم م: ُيذك ك هذا؟ اا الشفور الذي تًفثه الموسيقى وي نفسك؟ ل: تفتقدفن أنلي فضفت كج تمثال وي كج 
ا؟ هج يًدف اإلمداع على الفلانين؟  تذك فا أنه ال توجد إجامة صحيحة احددة، فأنه يقتد  هذه األااكن ختيتب

مهذا فجود الاقشة افتواة اع التالايذ.
4. يقول المعلم ما يلي: لنمارس النحت. ستصيرون مبدعين اليوم مثل هؤالء الفنانين. ستصنعون 

ا مع زميل لكم من أجل المدينة الخيالية. ستستخدمون عجينة الصلصال لعمل  مخلوًقا خيالّيً
المخلوقات وصنع المدينة الخيالية في صندوق. ستصنعون منظًرا مجسًما.

الحوظة للمفل:م إن ل: تتوو  التلاديق، يم ن للتالايذ رس: أف تلوين اديلة خيالية على فرقة.
يقوم المعلم بما يلي: ش ح الملظ  الم س: للتالايذ كمثال لم ان. نستخدم أشياء ثالثية األمفاد لتمثيج 

اللًاتات فالحيوانات وي الملظ  الم س:. ع ض التلاديق التي سوف تستخدم وي عمج الملظ  الم س: على 
التالايذ. توضع التلاديق على أاد ال انًين اع اعتًار أسفج التلدفق كخلفية للملظ  الم س:. يم لك تفديج 

الم موعة مما يلاسب ااتياجات وتلك مش ج أوضج.
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أسئلة للتوضيح.

يقول المعلم ما يلي: ستعملون مع زميلكم لعمل منظر مجسم. قبل أن نبدأ العمل، دعونا نفكر كيف 
تبدو المدينة الخيالية. 

يقوم المعلم بما يلي: قدح خيال التالايذ مقطع ا ئية أف ق اءة قتة متوت عاٍل. اختيار قتة قتي ة أف 
ا أف اقاطع ويديو تتف ادنبا خيالية. الطلب ان التالايذ اشاركة قتص خيالية سمفوها أف أوالم ك تونية  صورب

شاهدفها. تقسي: التالايذ إلى ا موعات ان تلميذين أف ثالثة تالايذ مم  د االنتهاء.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فاالست امة للقطع المواية.

5. يقول المعلم ما يلي: حان الوقت اآلن للعمل مع زميلك )أو مجموعتك(. رجاًء اجلسوا اآلن مع 
زميلكم )أو مجموعتكم( حتى تستطيعوا البدء بالتخطيط.  خططوا لخلفية عالمكم الخيالي وارسموه 

على الصندوق أواًل.
يقوم التالميذ بما يلي: ال لوس اع زاالئه: فالًدء مملاقشة األو ار.

يقوم المعلم بما يلي: إرشاد التالايذ لتزيين التلدفق ان الداخج ماستخدام اللوازم المتوو ة. يم ن استخدام 
الورق لل انب الخلفي، في س: التالايذ أف يلونون خلفية عليه. يم ن استفمال الحتى، فاألغتان، فأفراق 
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انظر إلى التماثيل المنحوتة، وأجب عن السؤال اآلتي: ما الذي يريد الفنان التعبير عنه من خالل كل 
تمثال؟

فن النحت

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
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ا ماات ام. األش ار لألرضية. الت كيز على الممارسة ال يدة للفمج افب
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع زاالئه: لتلع الخلفية.

6. يقول المعلم ما يلي: ستستخدمون اآلن عجينة اللعب )أو الصلصال، استخدموا ما يتوافر لديكم في 
الفصل( لتصنعوا النباتات والحيوانات التي تعيش في عالمكم الخيالي. تحدثوا مع زمالئكم عما سوف 

تصنعونه.
يقوم التالميذ بما يلي: اتخاذ ق ار مشأن أي اللًاتات فالحيوانات التي سيضيفونها إلى الملظ  

الم س:.
يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ اتى يتي فا اًدعين، فكذلك تش يع التالايذ ليًت  فا نًاتات 

فايوانات.
ا ان أجج تطوي  التف ي  اللاقد لألطفال فان أجج تفزيز اهارات اج المش الت.  الحوظة للمفل:م اإلمداع هام جّدب

يحتاج التالايذ إلى الوقت فالف صة للتخيج، فت  مة أشياء جديدة، فتطوي  أو ار جديدة.
يقول المعلم ما يلي: يسرني أن أستمع إلى أفكاركم. دعونا نتدرب على تكوين األشكال بعجينة 

الصلصال.
يقوم المعلم بما يلي: توزيع كمية صغي ة ان التلتال أف ع يلة اللفب على جميع التالايذ. سيستخدم 

التالايذ التلتال لفمج أفراق الش   فالزهور فالحيوانات. ذّك  التالايذ أنه وي الفال: الخيالي قد ت ون لديه: 
نًاتات فايوانات غي  اوجودة وي الحياة الحقيقية. ش ع التالايذ على الم ازوة مت  مة أو ار جديدة.

يقول المعلم ما يلي: تدربوا على عمل األشكال بأنفسكم. ثم سنجتمع مًعا لمشاركة األفكار.
يقوم التالميذ بما يلي: االست شاف ماستخدام ع يلة اللفب مفمج أش ال فتف ي ها ا ة مفد ا ة.

ا فاشاركة التقليات. هذا هو فقت  يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على اساعدة مفضه: مفضب
ا ا ة أخ ى. االست شاف. ال تسمح مأكث  ان 10 دقائق قًج جمع التالايذ افب

7. يقول المعلم ما يلي: من يود أن يشارك معنا ما تعّلمه عن استخدام عجينة الصلصال؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة كيفية عمج األش ال.

يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالايذ متوجيه هذا ال زء ان الدرس مقدر االا ان.
يقوم التالميذ بما يلي: االستماع فالمتامفة ميلما يقوم اآلخ فن مالقيادة.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على مساعدتنا. لدينا بالفعل بعض األفكار الجيدة. سأريكم بعض 
دوا ما أفعله. الطرق األخرى لتشكيل عجينة الصلصال لعمل النباتات والحيوانات. قّلِ

يقوم التالميذ بما يلي: اتامفة المفل:.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح اا يقوم مه ان لّف ع يلة التلتال على ش ج أسطوانات أف ك ات، فضغط 
التلتال لفمج زهور، فتوصيج القطع مفضها مًفض. توضيح عمج األرجج، فاآلذان، فالذيج، فتوصيج هذه 

القطع.
8. يقول المعلم ما يلي: جاء دوركم اآلن. اعملوا مًعا لعمل منظر مجسم.

يقوم التالميذ بما يلي: عمج نًاتات فايوانات خيالية.
يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ إذا لزم األا . قد ت غب وي إعطاء التالايذ ع يلة صلتال جديدة إذا 
كانت القديمة قد اهت أت ان االستخدام. توجيه التالايذ لتلظيف الم ان علداا يلتهون ان األعمال الفلية. ع ض 

صلاديق الملاظ  الم سمة اتى ي ى التالايذ أعمال مفضه: الًفض. يًدأ الدرس التالي ممشاركة التالايذ 
لملاظ ه: الم سمة. التأكد ان أن الدعوات جاهزة اع التالايذ ليأخذفها إلى الملزل. التأكد ان اف وة التالايذ 
ا، فل ن سي ون قدفاه: إلى المدرسة - ذا توو  له: الوقت - احج  أن اضور ال ًار أف أو اد األس ة ليس الزاب

تقدي .
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة،  9. الختام: استخدم نهاية الدرس لتأمل التعّلم. وَشّجِ

واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط في هذا الوقت من العام الدراسي.
يقول المعلم ما يلي: ماذا ستسمون مدينتكم الخيالية؟
يقوم التالميذ بما يلي: تسمية اديلته: الخيالية.

يقول المعلم ما يلي: ما أروع أفكاركم! سيعجب ضيوفنا بمدنكم الخيالية. تذكروا إعطاء دعواتكم 
لعائالتكم.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: من الممتع رؤيتكم تعملون مًعا لعمل مدٍن خيالية. لقد أبهرني إبداعكم. ماذا كان 

الجزء المفضل لديكم في أراضيكم الخيالية؟
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة السؤال كم موعة كاالة.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد عملتم جاهدين على المناظر المجسمة ولم يكن لدينا ما يكفي من الوقت 
لنشارك أعمالكم. لنفعل ذلك اآلن. سنأخذ جولة في معرض التجول لنرى المناظر المجسمة للجميع. 

رني كيف نقوم بجولة في معرض التجول? من منكم يود أن يذّكِ
يقوم التالميذ بما يلي:  ش ح الخطوات المتًفة وي معرض التجول.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا أال تلمسوا أي عمل. فكروا في المدن الخيالية التي ترونها. كيف تختلف 
هذه المدن؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاهدة الم سمات.
يقوم المعلم بما يلي: ا اقًة التالايذ. الطلب ان التالايذ فضع أيديه: خلف ظهوره: إذا لزم األا . تش يع 

التفليقات اإلي امية. إرشاد التالايذ اتى يفودفا إلى اقاعده:.
يقول المعلم ما يلي: ما هي المجسمات التي تفضلونها من صنع اآلخرين؟ لماذا أعجبتكم؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ثالثة أف أرمفة تالايذ للمشاركة. تش يع التفليقات اإلي امية.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ا سماته: المفضلة.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. لقد الحظت أيًضا كيف تحسنون العمل مًعا. لقد ساعد 
كل منكم اآلخر لتجدوا ما تفضلونه ولتجدوا طريقة للتطوير. وشاركتم األفكار عندما احتاج أصدقاؤكم 

إلى المساعدة. ما هي الطرق األخرى التي تعلمتموها لتكونوا أصدقاء جيدين. شاركوا ذلك مع زميل 
مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع الزاالء.
3. يقول المعلم ما يلي: اليوم سنقوم بعمل فني عن األصدقاء الذين صاحبناهم هذه السنة. لنصف كيف 

نتشابه مع أصدقائنا. التفتوا إلى زميل مجاور. تناقشوا في أوجه التشابه بينكم.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الثاان
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
امت ار عمج ولي عن األصدقاء.  
التدرب على التواصج وي ا موعات صغي ة.  
الاقشة أهمية التداقة.  

التداقة  
الظ  ا س:  

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
الاظ  ا سمة ا تملة.  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

التأكد ان ع ض جميع الاظ  الطالب الم سمة كي ت ون ا ئية وي اف ض الت ول.

ت هيزات المفل: للدرس
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يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة االاظاته:.
يقول المعلم ما يلي: ما مدى اختالفكم عن أصدقائكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى زميل مجاور ا ة أخ ى للملاقشة افه.
يقول المعلم ما يلي: كيف ساعد بعضكم بعًضا؟

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى زميل مجاور ا ة أخ ى للملاقشة افه.
ا مالفمج  4. يقوم المعلم بما يلي: تقدي: اللشاط الفلي لليوم إلى التالايذ. سيًت  فن لواة ألصدقاء يقواون افب

المدرسي.
يقول المعلم ما يلي: لنرسم مًعا صورة لنا ونحن نعمل مع أصدقائنا هذا العام. انتقلوا إلى صفحة "هيا 

نعمل مًعا".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تعاون مع صديقك إلنجاز عمل فني. ثم أجب عن األسئلة اآلتية: ماهو 
الشىء الذي ستقوم به؟ ارسم صورة للمشروع الذى ترغب في عمله.

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة مأصامفه:.
يقول المعلم ما يلي: رائع! واآلن لنتخيل أواًل. ما الذي سترسمه على منضدتك؟ ضعوا إصبعكم على 

خدكم وفكروا في الشيء المفضل الذي عملتم عليه في هذا الفصل.
يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  مهدفء.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، التفتوا إلى زميل مجاور. أخبروه أو أخبروها بالنشاط المفضل لك في هذا 
الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى زاالئه: ففصف اللشاط المفضج له:.
يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنصنع مخطًطا. ما األلوان التي ستستخدمونها لرسم نشاطكم؟ تخيلوا 

النشاط في رؤوسكم. اختاروا األلوان التي ستستخدمونها.
يقوم التالميذ بما يلي: اختيار ألوان ان األلوان الخشًية أف أقالم التلوين.

يقول المعلم ما يلي: لنفكر اآلن. ما األشكال التي ستستخدمونها لرسم نشاطكم؟ التفتوا إلى زميل 
مجاور وتحدثوا عن األشكال التي ستستخدمونها.

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث عن األش ال.
يقول المعلم ما يلي: لنرسم اآلن. استخدموا أقالم التلوين أو األقالم الرصاص. ارسموا النشاط على 

المنضدة بين الصديقين. ثم سنقرأ اإلرشاد التالي.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: اللشاطات المفضلة لديه: لهذه السلة

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ علد الحاجة.
يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ارسم صورة للخلفية. كيف يبدو شكل فصلك؟

يقول المعلم ما يلي: اآلن، فلنفكر في خلفية للصورة. انظروا في أرجاء الفصل. ناقشوا ذلك الموضوع 
مع زميل مجاور. ما اللون الذي ستستخدمونه؟ ما األشكال التي ستستخدمونها؟

يقوم التالميذ بما يلي: االاظة الفتج.
يقول المعلم ما يلي: لنرسم اآلن. استخدموا أقالم التلوين أو األقالم الرصاص. ارسموا الفصل كخلفية.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: خلفية التورة.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاساعدة التالايذ علد الحاجة. مفد اضي خمس دقائق، توقف 

قليالب كي يشارك التالايذ صوره: اتى لو كانوا ل: يلتهوا ان رسمها مفد.
ن ثنائيات لنبحث عن زميل جديد. 5. يقول المعلم ما يلي: رائع! هيا نرفع أيدينا ونكّوِ

يقوم التالميذ بما يلي: الًحث عن زايج جديد.
يقول المعلم ما يلي: تعرض أوراقكم الطريقة التي تنظرون بها إلى الفصل من حولكم. هل تظنون أن 

أصدقاءكم ينظرون إلى الفصل بنفس الطريقة. شاركوا رسوماتكم مع زميلكم الجديد.

الفصل الثاني: قصص نرويها بالرسم
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تعاون مع صديقك إلنجاز عمل فني. ثم أجب عن األسئلة اآلتية: 
ما هو الشيء الذي ستقوم به؟ ارسم صورة للمشروع الذي ترغب في عمله.

ارسم صورة للخلفية. كيف يبدو شكل فصلك؟

هّيا نعمل مًعا.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
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يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة رسوااته:.
يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة صوركم. عودوا إلى مقاعدكم كي ننتهي من الرسم.

يقوم التالميذ بما يلي: الفودة إلى اقاعده:.
يقول المعلم ما يلي: هل كانت رسوماتكم مشابهة أم مختلفة عن رسومات زمالئكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار فالتأاالت.
ا فإنه يكون مختلًفا عن فن أي شخص آخر، حيث يعكس  يقول المعلم ما يلي: نعم. عندما نبتكر فّنً

عملنا الفني فكرنا ومشاعرنا. ما الذي يظهر من رسوماتكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لل د.

ا. كلٌّ منا فريد بشكل خاص. لنأخذ بعض الوقت  يقول المعلم ما يلي: لهذا، فإن عملنا الفني مميز جّدً
كي ننتهي من رسوماتنا.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التفحة اع ا اجفة اًلية على آراء الزاالء فالمقارنات افه:. 
يقوم المعلم بما يلي: االنتقال للتواصج مختوص الفلون.

6. يقول المعلم ما يلي: لنمارس التواصل بخصوص الفنون. سنتدرب مع زميل مجاور، على تقديم 
الفنون للجمهور. دعونا نراجع ذلك أواًل. كيف يمكننا أن نتواصل جيًدا أثناء العرض؟

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة األو ار اع الم موعة مال ااج.
يقوم المعلم بما يلي: دعوة تالايذ لتمثيج اهارات الف ض ميلما يف ض التالايذ أو اره:.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا أن تمسكوا بعملكم الفني مرفوًعا أثناء التقديم. ثم شاركوا رسمتكم وسبب 
رسمها. ثم اشكروا جمهوركم.

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أسئلة إذا لزم األا .
7. يقول المعلم ما يلي: حان دوركم اآلن للتدرب. رفع األيدي وتكوين ثنائيات كزمالء. العثور على 

مجموعة أخرى من الزمالء. تبادلوا األدوار مع زمالئكم للتواصل بخصوص عملكم الفني.
يقوم التالميذ بما يلي: الفثور على ا موعة ان الزاالء للتدرب على الف فض. يتًادل الزاالء األدفار 

وي الف ض فاالستماع.
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة،  8. الختام: استخدم نهاية الدرس لتأمل التعّلم. وَشّجِ

واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط في هذا الوقت من العام الدراسي.
يقول المعلم ما يلي: لختام درسنا اليوم، دعونا نتكلم عن أهمية األصدقاء. لماذا تعتقدون أن األصدقاء 

مهمون؟ كيف يساعدوننا؟ ارفعوا أيديكم لمشاركة فكرة.
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه: فاشاركة األو ار.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم اشكروا زميلكم ألنه كان صديقكم اليوم.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: تعلمتم الكثير في هذا الفصل "قصص نرويها بالرسم". سيختار التلميذ القائد 
تالميذ للتحدث عن نوع الوسط الفني المفضل لديهم. أواًل: من يمكنه إخبارنا بأنواع الوسائط التي 

استخدمناها في الفصل؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد إلعادة السؤال األفل. المتامفة ماألسئلة. اا هو الوسط المفضج لدي : 

للفمج الفلي؟ لماذا هو افضج لدي :؟
يقوم التالميذ بما يلي: ش ح فالاقشة أنواع فسائط الفلون المختلفة.

2. يقول المعلم ما يلي: سنحضر اليوم لمعرضنا الفني. أرسلنا الدعوات إلى األسر. في رأيكم ماذا نحتاج 
لنكون على استعداد؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره: اثج التلظيف فاختيار عمج للف ض.
م  يقوم المعلم بما يلي: اتخاذ ق ار قًج إعادة الفمج الفلي للتالايذ إذا كانت جميع الملاظ  الم سمة ستقّدَ
ا وقط افضالب لديه:. التفديج وي المحادثة فاألدفات التالية اسب آراء  وي المف ض أم سيختار التالايذ فاادب

الزاالء.
يقول المعلم ما يلي: نعم. يجب أن نتأكد من أن العمل الفني جاهز ليراه الجميع. يجب أن نتأكد من 

نظافة فصلنا الستقبال الضيوف.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح ا ان ع ض الفمج الفلي للتالايذ. ع ضه على اائط إن أا ن أف وي ام  يم ن 
الوصول إليه وي ادرستك. كما يم ن ع ض الفمج الفلي على الاضد أف وي ا ان تسُهج رؤيته للتالايذ فالزّفار.
يقول المعلم ما يلي: سأوزع أواًل جميع األعمال الفنية. وبينما أوزع أعمالكم، فكروا فيما تعّلمتموه أثناء 

صنع كل قطعة. ما المميز فيه؟ يمكنكم الهمس لـ زميل مجاور..
يقوم التالميذ بما يلي: اللظ  إلى األعمال أثلاء توزيفها.

يقول المعلم ما يلي: عندما صنعنا أدواتنا في الفصل السابق علمنا أن الفنانين يحبون سماع تعليقات 
اآلخرين على أعمالهم. هيا نتحدث لبعضنا البعض في مجموعات صغيرة. كيف يمكن لصديقك 

مساعدتك في اختيار فن للمعرض الفني؟

المف دات األساسية

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
اختيار أوضج عمج ولي لف ضه اع ش ح أسًاب   

االختيار.
نقد أعمال زاالئه: الفلية.  

الفلون  
التفليقات  

نواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس التاسع

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

كتاب التلميذ  
أقالم تلوين  
أقالم تحديد  
ش يط الصق  
عمج التالايذ الفلي  

المواد

اختيار ا ان ع ض األعمال للمف ض الفلي. فضع الفمج وي إطار ان الورق المقوى أف نوع فرق آخ  الون ان الخلف إذا أا ن. اع األخذ وي االعتًار دعوة فلي 
أا  ان الفتج أف اتطوع لمساعدتك لتلظي: فع ض الفمج الفلي. تحديد الطقة لف ض الفمج ثالثي األمفاد. 

ت هيزات المفل: للدرس
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يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.
3. يقول المعلم ما يلي: كنتم تتحدثون عن كيفية مساعدة بعضنا بعًضا. نود أن نسمع ما هو جيد في 

عملنا، وكيف نطّور منه في المرة القادمة.
يقوم المعلم بما يلي: إخ اج إادى ال سواات السامقة لمشاركتها.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى الصورة. أريد مساعدتكم التخاذ قرار إذا كانت ستعرض في معرض الفن 
أم ال. من منكم يستطيع مشاركتنا بأفكاره عن هذه الصورة؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذين أف ثالثة لط ح رأيه:.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اا هو اميز عن الفمج الفلي.

ا. أحتاج اآلن إلى تلميذين إلخباري كيف أطّور من  يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم. كان هذا مفيًدا جّدً
عملي.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذين لط ح رأيهما.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اا يم ن تحسيله وي الفمج الفلي.

4. يقول المعلم ما يلي: ستقومون أواًل باختيار أفضل عملين. بمجرد اختيار كل تلميذ لعملين، سنعثر 
على زميل.

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار عملين وليين.
يقول المعلم ما يلي: لنعمل في مجموعات اآلن حتى نراجع أعمال بعضنا البعض. أواًل لننقسم إلى 

مجموعات. عند تحديد مجموعتك، خذ العملين الفنيين اللَذين اخترتهما واجلس بجوار مجموعتك.
يقوم المعلم بما يلي: فضع التالايذ وي ا موعات صغي ة ان ثالثة تالايذ لملاقشة أعماله:.

يقوم التالميذ بما يلي: أخذ عملين وليين فالذهاب إلى الم موعة.
يقول المعلم ما يلي: أواًل: سيشارك كل تلميذ عمله. اشرح سبب اختيارك لكل قطعة كتلك التي 

ستقدمها في المعرض الفني. تستمع له باقي المجموعة. بعد أن ينتهي الجميع من مشاركة أعمالهم، 
سنطرح اقتراحات.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج، فالتأكد ان استماع التالايذ ل ج زايج يتحدث عن عمله 
الُمختار.

يقول المعلم ما يلي: تذّكروا استخدام كلمات طيبة عندما تساعدون بعضكم بعًضا. أخبروا زميلكم عن 
شيئين مما أعجبتم به في العمل الفني وإحدى الطرق لتحسينه. للفنان اتخاذ القرار بشأن أي من 

القطع يختارها للتقديم في المعرض الفني. هل لديكم أي أسئلة؟
يقوم التالميذ بما يلي: طلب توضيح األسئلة.

يقول المعلم ما يلي: سأتجول بينكم ألستمع لكيفية مساعدتكم بعضكم بعًضا. هيا ابدؤوا بمساعدة 
بعضكم بعًضا.

يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: الفمج الفلي فاستقًال اآلراء.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أرجاء الفتج فاالستماع للتالايذ ميلما يط اون اآلراء. استدعاء انتًاه 

ا على فقته:. التالايذ علداا يحتلون جميفب
5. يقول المعلم ما يلي: األمر متروك لكم اآلن. قرروا أي عمل فني تودون عرضه. اختاروا واحًدا فقط. 

أعرف صعوبة األمر عليكم، ولكن على الفنانين أيًضا االختيار. عندما تصبحون مستعدين، أحضروا 
جميع أعمالكم الفنية األخرى إلى مقدمة الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: توضيح ا ان فضع األعمال الفلية األخ ى للتالايذ. تتليفها محيث يسهج توزيفها على 
التالايذ ويما مفد ليأخذفها افه: إلى الملزل أف لف ضها وي ا ان آخ .

ًبا. يقوم التالميذ بما يلي: اختيار عمج ولي ففضع ماقي األعمال جان
يقول المعلم ما يلي: واآلن بما أنكم قد اخترتم قطعة العرض، ففكروا في سبب اختياركم لها. هل بسبب 

نوع الوسط الفني؟ هل بسبب اللون؟ هل ألنها تجعلكم تبتسمون؟ هناك الكثير من األسباب الجيدة. 
استخدموا وقت التفكير للنظر إلى عملكم الفني مرة أخرى. 

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير.



الفتج الثانيم قتص ن فيها مال س: 261

يقول المعلم ما يلي: اشرحوا لـ زميل مجاور سبب اختيار العمل الفني. سيستمع كل منا ألفكار اآلخر.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع فتس يج ال لمات التي قد يستخداها التالايذ لوصف الفلون على السًورة. قد 
، أف اشاع  ان ضمن أشياء أخ ى. ا، أف أش االب تتف ال لمات ألوانبا، أف خطوطب

6. يقول المعلم ما يلي: سمعت أسباًبا جيدة الختيار أعمالكم. هيا نرجع إلى كتاب التلميذ. افتحوا 
صفحة "التحضير للمعرض الفني".

يقوم المعلم بما يلي: ع ض ال تاب لي اه التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة التحيحة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أكِمل الجمل اآلتية. ثم لّون النجوم.
يقول المعلم ما يلي: سأوجهكم إلكمال هذه الصفحة. السطر األول يقول: "اسم عملي الفني 

المفضل هو _____". هل تتذكرون عنوان عملكم الفني؟
يقوم التالميذ بما يلي: ذك  اس: عمله: الفلي.

يقول المعلم ما يلي: يمكنكم نسخ العنوان من صفحة الكراسة. سأقدم المساعدة إن احتجتم إليها.
يقوم المعلم بما يلي: ع ض كتاب التلميذ لتوضيح التفحات ايث ا توب علوان كج قطفة ولية. ق اءة 

الفلافين ان كتاب التلميذ اثج " ون الطًاعة ماألصامع"، فاإلشارة إلى علوان التلميذ وي السط  األخي . الت ّول 
وي أنحاء الفتج فاساعدة التالايذ اسب الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: نسخ علوان القطفة الُمختارة وي السط  التحيح.
يقول المعلم ما يلي: السطر التالي يقول: "اخترت القيام بهذا العمل الفني ألن _____". كتبت 

الكثير من الكلمات التي سمعتكم تستخدمونها على السبورة. تابعوني بينما أقرأ الكلمات.
يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات الُمس لة فق اءتها متوٍت عاٍل. إضاوة ال لمات التي قد يحتاجها 

التالايذ اسب االقتضاء. كتامة اثال على السًورة لما قد ي تًه التالايذ. قد ي ون المثال "أاب األلوان".
يقوم التالميذ بما يلي: طلب كتامة كلمات افيلة اسب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: استخدموا كلمات من القائمة وأكملوا الجملة "اخترت القيام بهذا العمل الفني ألن 
____". سأتجول حولكم لمساعدتكم.

ي  يقوم المعلم بما يلي: الت ول لدع: التالايذ. تفه: ااتمال عدم قدرة التالايذ على كتامة كلمات كاالة. التهّ ِ
المًتَ   اقًول علد هذه اللقطة.

يقوم التالميذ بما يلي: إتمام المفلواات عن الفمج الفلي.
يقول المعلم ما يلي: استخدمتم النجوم من قبل للمساعدة في التفكير في عملكم. سأقرأ الجمل. فّكروا 

فيما أحسنتم العمل به.
يقوم المعلم بما يلي: إرشاد التالايذ مق اءة كج ان ال مج المتًقية وي التفحة. إتااة الوقت للتالايذ لتلوين 

الل وم التي تمثج است امته: على أوضج نحو.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التفحة الموجودة وي كتاب التلميذ.

ن ثنائيات لنعثر على زميل جديد. تدربوا على مشاركة  7. يقول المعلم ما يلي: هيا نرفع أيدينا ونكّوِ
فنونكم مع زميلكم. واشرحوا سبب اختياركم لهذه القطعة للعرض.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي وتكوين ثنائيات للتحدث عن الفلون.
يقول المعلم ما يلي: أشكركم على عملكم مًعا. نحتاج إلى عمل شيء إضافي للتحضير للمعرض الفني. 

لننظف المكان بينما أبدأ في عرض العمل الفني.
يقوم المعلم بما يلي: ان المم ن طلب المساعدة ان التالايذ وي فضع الفمج الفلي ميلما يت: تلظيف الفتج.

ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة،  8. الختام: استخدم نهاية الدرس لتأمل التعّلم. وَشّجِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط في هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: ماذا ستخبر أسرتك عن المعرض الفني؟ تحدثوا عن ذلك مع زميل مجاور.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع زميل مجاور.

79

أكِمل الجمل اآلتية. ثم لّون النجوم.

التحضير للمعرض الفني

. 1. اسم عملي الفني المفضل هو         

. 2. اخترت القيام بهذا العمل الفني ألن         

3. استخدمت في عملي الفني درجات ألوان وبعض األشكال.

ا بعملي. 4. أنا فخور جّدً

ا.  5. عملي الفني مرتب جّدَ

6. يّوصل عملي الفني رسالة معينة.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: اليوم هو األخير بالنسبة إلى هذا الفصل. لقد تعلمنا الكثير عن طريقة تواصل 

الفنانين من خالل الفنون. دعونا نراجع. كيف يمكننا أن نتواصل من خالل الفنون؟
يقوم المعلم بما يلي: الملاداة على تلميذ لقيادة الملاقشة االوتتااية.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة كيفية التواصج ان خالل الفلون؟
2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا يا )اسم القائد(، لقيادة مناقشتنا. واليوم، سنتشارك بفنوننا. لنتحدث 

قلياًل عما نتوقعه، قبل أن نبدأ معرضنا الفني. ستتحدثون أحياًنا عن عملكم. سترافقون الزّوار للنظر 
إلى الفنون في أحيان أخرى. ستنظرون وحدكم بهدوء في أوقات أخرى. لنفكر في السلوك المناسب لكل 

حالة منهم.

ار القادمين. كيف يمكننا أن نساعد ضيوفنا على االستمتاع بالمعرض الفني؟ تحدثوا  لنفكر أواًل في الزّوَ
عن ذلك مع زميل مجاور. ما الذي يمكننا عمله لمساعدة ضيوفنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: الملاقشة اع زميل مجاور.
يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى الاقشات التالايذ. اختيار تلميذ لتمثيج سلوك أاام الفتج. قيادة 

الملاقشة لتلًية ااتياجات إقااة المف ض الفلي وي وتلك. قد تشمج االقت اااتم الت ايب مالزّفار، فاشاركة 
التالايذ مفمله: فعمج افضج لديه: لتلميذ آخ ، فش   الضيوف على الحضور.

يقول المعلم ما يلي: سمعت بعض األفكار الجيدة. لنمثل كيفية مساعدة الزّوار. من يريد تمثيل سلوك 
أمام الفصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج السلوك التحيح فاالستماع.
ا للضيوف المتوقفين. األخذ وي االعتًار كيفية تت ف  يقوم المعلم بما يلي: تحديد اإلرشادات للتالايذ فوقب

التالايذ أثلاء اساعدته: لآلماء أف اختيار تلميذ لقيادة ضيوف احددين وي أرجاء الفتج.
الحوظة للمفل:م إذا توو  الوقت، واسمح للتالايذ مالتدرب على تقدي: األعمال الفلية ا ة إضاوية قًج فصول 
ا أف إذا أزف الوقت، وتخّطَ إلى ع فض المف ض الفلي مدايةب ان  الضيوف. وي االة فصول الضيوف اً  ب

الخطوة رق: 4.
3. يقول المعلم ما يلي: لقد تدربنا أيًضا على التحدث عن عملنا. واآلن بما إننا قد صرنا نعلم ما سنقوم 

به عندما يصل ضيوفنا، لنأخذ وقًتا لمشاركة فنوننا مع مجموعة صغيرة.
يقوم المعلم بما يلي: تقسي: التالايذ إلى ا موعات صغي ة ان أرمفة إلى ستة تالايذ. ي ب أن ي ون عمج 

ًبا له: اتى َتسهج عليه: اشاركته. التالايذ ق ي
يقول المعلم ما يلي: قبل أن ننتقل إلى المجموعات، ما الذي تريدون معرفته عن أعمال بعضكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار. )قد تشمج اإلجامات اس: الفمج الفلي، فسًب صلفه، 

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
إج اء ع ض تقديمي اول الخيارات الُمتخذة المت ار عمج ولي.  
إظهار اآلداب الملاسًة اع الضيوف.  
الاقشة عملية التفل: خالل الفتج.  

ال اف دات جديدة، الم اجفة اسب   
الحاجة.

كتاب التلميذ  
عمج التالايذ الفلي  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس الفاش 
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فالمواد المستخداة وي صلفه.(
يقول المعلم ما يلي: هيا انضّموا إلى مجموعتكم اآلن. تناوبوا األدوار في المشاركة. تأكدوا من االستماع 

باحترام وطلب المساعدة عند الحاجة.
يقوم التالميذ بما يلي: التحدث عن أعماله: الفلية.

ا ا ة أخ ى ماست اتي ية رفع  يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاالستماع لف فض التالايذ. جمع التالايذ افب
اليد.

4. يقول المعلم ما يلي: تعجبني طريقة استماعكم باحترام لحديث بعضكم البعض. حان الوقت 
لالستعداد للمعرض الفني. سيحضر زّوارنا بعد قليل. دعونا نحييهم أثناء دخولهم. لنتصرف بأفضل ما 

لدينا من آداب.
يقوم التالميذ بما يلي: تحية الزّفار فأخذه: وي جولة وي المف ض الفلي.

يقوم المعلم بما يلي: تش يع الزّفار على ط ح أسئلة على عدة تالايذ عن األعمال الفلية المف فضة، فكذلك 
ع ال ًار على  ا للتحدث افه، وشّ ِ تش يفه: على أكً  عدد ام ن ان األعمال الفلية. إن ل: ي د التالايذ زائ ب
دعوة أكث  ان تلميذ فااد لم اوقته: خالل المف ض الفلي.  تيسي  المحادثات فتووي  نسق للحديث اسب 

الحاجة. استدع انتًاه ال ميع إلنهاء المف ض قًج خمس دقائق ان نهاية الدرس.
يقول المعلم ما يلي: حان وقت نهاية معرضنا الفني. أيها التالميذ رجاًء اشكروا ضيوفنا على حضورهم. 

وانضموا إلى مقدمة الفصل.
يقوم المعلم بما يلي: تقدي: الش   للزّفار على دعمه: للتالايذ. توزيع كتب التالايذ على جميع التالايذ.

يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: الش   للزّفار فال لوس.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المعرض الفني الرائع. يجب أن تكونوا فخورين بأعمالكم الفنية.

ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة،  5. الختام: استخدم نهاية الدرس لتأمل التعّلم. وَشّجِ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط في هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: سأستخدم عصّى األسماء الختيار تلميذ قائد. سيساعدنا التلميذ القائد على 
مناقشة السؤال التالي: ماذا قد تخبر سارة عن الفن الخاص بك وعن المعرض الفني؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد ماستخدام عصّىّ األسماء.
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة عن السؤال.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك إلدارة الفصل اليوم. واآلن، فلنختم الدرس بااللتفات إلى الزميل 
المجاور. أخبروا الزميل المجاور إحدى الطرق التي ساعدك بها على التعلم في هذا الفصل. تأكد من 

شكر كل منكم زميله على مساعدته في التعّلم.
يقوم التالميذ بما يلي: االلتفات إلى الزاالء الم افرين، فاشاركة األنشطة التي تفلموها، فالتفًي  عن 

االاتلان.



رياض األطفال المستوى الثاني
محتوى متعدد التخصصات

التواصج

الفصل الثالث: الصداقة
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نظ ة عااة على الفتج

التداقة

ي تشف التالايذ التواصج ان خالل لغة ال سد. فيست شف اكتِشف
التالايذ التداقة ان خالل سيلاريوهات اختلفة، في تًون قتة 

عن التداقة.

3

يست شف التالايذ التداقة ان خالل اج اللزاع، فالسالاة تفلَّ:
أثلاء استخدام اإلنت نت، فاات ام أفجه الشًه فاالختالف. 

ي ّون التالايذ آراء عن األاداث الحالية، فيفدفن وق ة إذاعية 
عن التالايذ اآلخ ين. ُيستخدم التتمي: الهلدسي لالاتفال 

ماألشخاص فاألاداث ان خالل اآلثار.

5

ًّ  التالايذ شارك يشارك التالايذ إن ازات الفام وي كتاب الفتج. يف
ا. عن التداقة ان خالل اللفب افب

2

ال مط مالقضايا
عدم التمييزم كللا اتساففن، إال أنه توجد ميللا اختالوات. يم للا تقدي  أفجه الشًه 

ا لتحقيق التفافن فالتضاو . فاالختالف ميللا فالتحدث عن ذلك. يم للا الفمج افب

المواطلةم تلمية الشفور مالوالء فاالنتماء للوطن. فاألس ة فالفائلة فالم تمع ك ج. فللا وي 
الوطن اقوق نتمتع مها ففاجًات لحماية أراضيه.

ن الدرفسالوصفالم ّوِ
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المهارات الحياتية التي تت: تغطيتها

التواصج
ًُفد الوصفال

التفكير الناقد:تفلَّ: لتف ف
التمييز مين أفجه التشامه فاالختالف.  

اإلبداع:
، فالقدرة على إعادة توجيه اسار التف ي     الم فنة وي توليد ا موعة أو ار اتلوعة غي  اتوقفة عادةب

ا لتغي ات الموقف. فوقب
األصالة وي امت ار أو ار جديدة فو يدة.  

حل المشكالت:
تحديد المش لة.  

التعاون:تفلَّ: لتفمج
االلتزام مالقواعد الفااة للف يق.  

احترام التنوع:تفلَّ: لتتفايش اع اآلخ ين
اات ام آراء اآلخ ين.  

التعاطف:
اساعدة اآلخ ين.  

إدارة الذات:تفلَّ: لت ون
تحديد أهداف فاضحة.  
اسن إدارة الوقت.  

التواصل:
اسن االستماع.  
التفًي  عن الذات.  
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على ادار هذا الفتج، سيسفى التالايذ لتحقيق اؤش ات التفلّ: التاليةم

اللغة العربية 
القراءة:

المهارات األساسية: مفاهيم الطباعة
اف وة أن ال لمات الملطوقة يت: تمثيلها ملغة ا تومة تتًع   

القواعد.

المهارات األساسية: الوعي بالصوتيات
ق اءة اللتوص الموجهة للق اء المًتدئين اع تف ف الغ ض ان   

اللص فوهمه.
تحديد الموضوع األساسي فإعادة س د التفاصيج األساسية   

لللص.

األصوات وتعرف الكلمات
ق اءة ال لمات الشائفة المت  رة.  

فهم نص القراءة: األدب
السؤال عن التفاصيج األساسية اع التش يع فالدع:.  
ط ح أسئلة تدفر اول ال لمات غي  المف فوة وي اللص   

فاإلجامة علها.
المشاركة مففالية وي أنشطة الق اءة ال ماعية، اع الفه:   

فاف وة الغ ض ان األنشطة.
تحفيز التالايذ فاساندته: وي ق اءة فوه: قطع أدمية يلاسب   

استوى صفومتها ا الة رياض األطفال - المستوى الثاني.

اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
وه: ال لمات االستفهااية فاستخدااها.  
استخدام ال لمات فالفًارات الم تسًة ان خالل المحادثة   

فالق اءة فاالستماع إلى اللتوص المق فءة.

الكتابة:
المهارات األساسية

كتامة كلمات كثي ة الت  ار.  
ت تيب ال لمات لت وين جمج.  
ت وين جمج ان كلمتين أف ثالث.  

السرد
استخدام ال سواات، فاإلاالء، فال تامة لس د األاداث فالتفاعج   

اع اا ادث.
استدعاء افلواات ان الت ارب.  

العملية، واإلنتاج، والبحث
تقدي: ُجَمج كاالة شفهّيبا وي أنشطة لغوية اشت كة.  
إضاوة رسواات أف ع فض مت ية إلى األفصاف لتقدي:   

تفاصيج إضاوية.

االستماع والتحدث:
المهارات األساسية

استخدام المف دات الملاسًة فاإليماءات فتفًي ات الوجه فلغة   
ال سد وي اوقف افين.

المشاركة وي اوارات جماعية اع زاالء اختلفين للحديث اول   

اوضوعات فنتوص اع أق انه: فاع ال ًار.
ط ح أسئلة للتخلص ان أي تشوش يتفلق مالموضوعات   

فاللتوص وي الاقشة.
إضاوة رسواات أف ع فض ا ئية أخ ى إلى األفصاف لتقدي:   

تفاصيج إضاوية.
التفًي  عن األو ار فالمشاع  موضوح.  

الطالقة
ا للمهمة فالموقف.   ت وين جمج كاالة علداا ي ون ذلك االئمب

الرياضيات:
العمليات والتفكير الجبري

ال مع فالط ح مطالقة وي ادفد الفدد 10.  

العلوم:
المهارات والعمليات

ط ح أسئلة عن الفال: المحيط مه:.  
وي ظج فجود الدع:، الًحث إلي اد إجامات لألسئلة ان خالل   

تدفين االاظات دقيقة ماستخدام الحواس الخمس فت  مة 
أشياء جديدة.

األرض والفضاء
تقّتي األشياء الموجودة وي الًيئة.  

التصميم الهندسي والتشغيل
وه: ختائص الت لولوجيا فنطاق استخدااها.  
وه: التتمي: الهلدسي.  
تطوي  وه: دفر اكتشاف المش الت فالها، فالًحث، فالتطوي ،   

فاالمت ا، فالت  مة لحج المش الت.

الدراسات االجتماعية:
التربية الوطنية

التواصج مففالية اع اآلخ ين.  
الفمج اع اآلخ ين لحج المش الت )وي الفتج، فالمدرسة   

فالم تمع(.
التمييز مين السلوكيات المقًولة فغي  المقًولة.  
إظهار االات ام للفادات فالتقاليد.  
التواصج مأدب اع اآلخ ين، فاستخدام اف دات اثج "ان   

ا لك". وضلك" ف"ش  ب

المواطنة
إظهار االات ام ت اه ال اوز الوطلية )على سًيج المثال،   

اللشيد الوطلي فالفل:(.

الفنون:
النحت

تنمية مهارة التخيل
امت ار أعمال ولية عن ط يق التخيج الذاتي.  

الفنون التطبيقية واألعمال اليدوية:
استخدام مواد من البيئة المحيطة

اؤش ات التفل:
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إنشاء أعمال ولية مسيطة للتفًي  عن المشاع  )اثج، األشياء   
التي تفلق على ال دار، تاج(

الموسيقى
الغناء

غناء أغاٍن ذات مغزى
غلاء اللشيد الوطلي فأغاٍن ا تًطة مالمحور اع اآلخ ين.  

توضيح السلوكيات المناسبة في الموسيقى
المشاركة وي الغلاء ال ماعي.  
اات ام أداء اآلخ ين وي الغلاء.  

الدراما:
مسرح العرائس

توضيح السلوكيات المناسبة في األعمال الدرامية
اات ام أداء زاالء الفتج.  

التمثيل:
تعريف التمثيل

تف ف أمفاد الشختية ماستخدام صوت الممثج فاالمسه.  

اإلعالم التربوي:
الصحافة

تحديد العناصر األساسية للصحافة والمهارات الصحفية
تف ف األاداث ال ارية فاإلعالن علها.  
التفًي  عن اآلراء الشختية مشأن أاداث الًيئة المحلية.  

الفقرة اإلذاعية:
تعرف مهارات التواصل الفعال

إاالء المفل: احتوى وق ة إذاعية اول اللًاتات فالحيوانات،   
ا لف ض الموضوع. فيشمج ذلك صورب

توضيح السلوكيات المناسبة
التفافن اع الزاالء وي الفتج إلعداد وق ة إذاعية.  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
تف يف الفالقات مين المفلواات ال قمية فالذات.  
استخدام فسائج الت لولوجيا ال قمية )اثج، جهاز ال مًيوت (   

مط يقة الاسًة للمساعدة وي التفلُّ:.
استخدام ا موعة اتلوعة ان األدفات ال قمية إلنتاج فنش    

أعمال كتامية فولية، اع فجود التوجيه فالدع: )اثج م ااج 
ال س:(.

توضيح ادى تأثي  الت لولوجيا ال قمية وي ط يقة افيشة الًش    
فعمله: فلفًه:.
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نواتج التفل:الدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
التفافن كف يق لحج اش لة.  
ا.   تف ف افلى أن ت ون صديقب

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
ا اجفة لغة اإلشارة كوسيلة تواصج.  
اكتشاف لغة ال سد كوسيلة تواصج.  
التوعية ملغة ال سد علد اآلخ ين.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
تمثيج األدفار عن سيلاريوهات التداقة.  
كتامة قتة قتي ة فامت ار رسوم توضيحية عن كونه: أصدقاء.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
الاقشة الفالقة مين المشاع  فاالختالف وي فجهات اللظ .  
تحديد ط ق لحج الخالف مين األصدقاء.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
فضع قواعد لضمان توو  األاان علد االتتال ماإلنت نت.  
التوصية مالط ق الخاصة مال د على اآلخ ين عً  اإلنت نت.  
وه: أهمية اماية كلمات الم فر.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
تف ف األاداث ال ارية فالتفًي  عن اآلراء الشختية.  
ش ح استخدام التوت فالمالمس وي وق ة إذاعية.  
التفافن اع الزاالء وي الفتج إلعداد وق ة إذاعية.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
استخدام عملية التتمي: الهلدسي لتتمي: نتب تذكاري.  
التفافن اع أعضاء الف يق وي التتمي: الهلدسي.  
اكتشاف المش الت فالت  مة فاالمت ار لحلها.  

تعّلم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
اقارنة أفجه الشًه فاالختالف مين األو اد.  
تحديد السمات المميزة للذات فلآلخ ين.  
ا لتتمي: َعل: صداقة.   داج التقاليد فاا يتف د مه كج شخص افب

شارك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:٩
مأعمال ولية وي ألًوم الفتج.  
تحديد ط ق لمشاركة ألًوم الفتج اع اآلخ ين.  
فصف األاداث المفضلة وي الفتج.  

شارك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
إنشاء سلسلة صداقات.  
التفًي  عن التداقة ممشاركة األلفاب.  
تحديد قواعد لفًة لممارستها اع األصدقاء.  

الخ يطة الزالية للتدريس الفتج الثالث
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املواد املستخداة
ش يط الصقأقالم تلوينأقالم رصاصكتاب التلميذ

اًج أف خيط أف نسيجأقالم حتديدفرق كًي  احل :

اقطع ويديو لفق ة إخًارية )إن أا ن(

صور كًي ة لسلحفاة فسلة قمااة مالق ب ان املياه فاديقة عااة
 قتاصات صحف ملقاالت

 القضايا الًيئية
)ان أا ن(

لوازم ولية اتلوعة

لوازم ملاء اتلوعة )عتّىّ خشًية، الظفات األناميب، عيدان األسلان، أناميب ان ال  تون(

سالسج ان الورق امللون ، تق يًا. 5س:
x25س:
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1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تعلمه التالميذ مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض 
ع التالميذ  موضوعات درس اليوم. واطلب من التالميذ التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجِ

على القيام بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: سنبدأ بالحديث عن الفصل السابق عن التواصل. لقد تعرفنا عن التواصل من 

خالل الفن والموسيقى. وكان الفصل السابق عن الفن. هل يمكنكم توضيح كيف يمكننا التواصل من 
خالل الفن؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد لقيادة الملاقشة.
يقوم التالميذ بما يلي: ش ح اا تفلموه.

يقول المعلم ما يلي: يتناول هذا الفصل التواصل مع األصدقاء، فما الذي تتوقعون أن نتعلمه من هذا 
الفصل؟ تحدثوا مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث اع زميل مجاور.
2. يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن كونك صديًقا خالل هذا العام. وال يزال هناك الكثير 

لنتعلمه. لقد قرأنا قصًصا أثناء تعلمنا عن فتاة اسمها سارة. لنبدأ بالتفكير في سارة، الشخصية 
الرئيسة في قصصنا. كيف ساعدنا سارة في تكوين صداقات جديدة؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار. )قد تتضمن األو ارم لفب ألفاب، اوسيقى(.
يقول المعلم ما يلي: نعم. تعلمت سارة منكم ألنكم شاركتم أفكاركم. هيا نرى ما تقوم به سارة اآلن. 

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أصدقاء سارة".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة المطلومة.

يقول المعلم ما يلي: تخبرنا اإلرشادات عن قراءة القصة. اتبعوا اإلرشادات بينما أقرؤها.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: لدى سارة أصدقاء رائعون. تلعب سارة مع أصدقائها باأللعاب. تعزف 

سارة الموسيقى مع أصدقائها. تقوم سارة بعمل فني مع األصدقاء. لدى سارة العديد من 
األصدقاء. ونحن أصدقاء سارة.

يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة اع المفل:.
يقول المعلم ما يلي: قرأنا في بعض القصص السابقة عن سارة أنها كانت قلقة. هل تذكرون لماذا كانت 

سارة قلقة؟
يقوم التالميذ بما يلي: ذك  سًب قلق سارة.

يقول المعلم ما يلي: هل تذكرون المشاعر األخرى التي مرت بها سارة؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.

يقول المعلم ما يلي: ما هو شعور سارة في قصة اليوم؟
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اقرأ القصة اآلتية.

أصدقاء سارة 

تعزف سارة الموسيقى مع أصدقائها.
تقوم سارة بعمل فني مع األصدقاء.

لدى سارة العديد من األصدقاء.
ونحن أصدقاء سارة.

لدى سارة أصدقاء رائعون.
تلعب سارة مع أصدقائها باأللعاب.

نظ ة عااة الدرس األفل
المواد

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
التفافن كف يق لحج اش لة.  
ا.   تف ف افلى أن ت ون صديقب

التداقة  
المش لة  
الفقدة  

كتاب التلميذ  
أقالم تلوين  
قل: رصاص  
أقالم تحديد  
اًج أف خيط أف نسيج غزل.  

المف دات األساسيةنواتج التفل:
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يقوم التالميذ بما يلي: ع ض األو ار، فتتضمن األو ار أن سارة سفيدة.
يقول المعلم ما يلي: لماذا تعتقدون أنها سعيدة؟

يقوم التالميذ بما يلي: رمط اإلجامة ماللص.
يقول المعلم ما يلي: أعتقد أن جميعنا سعيد ألجل سارة. تخبرنا القصة عّما تفعله سارة مع أصدقائها. 
راجعوا القصة مرة أخرى وتحدثوا مع زميل مجاور. ما الذي تفعله سارة مع أصدقائها؟ استمعوا بانتباه 

إلى زميلكم.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة افلواات ان القتة.

يقول المعلم ما يلي: هيا نشارك مع الفصل بأكمله. إذا اخترت أحدكم لإلجابة، فعليه أن يخبر الفصل 
بما قاله زميله. وسيتضح لي أنكم استمعتم بانتباه إلى زميلكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة إجامات الزاالء.
يقول المعلم ما يلي: توجد أشياء قلتم إن األصدقاء يفعلونها مًعا. َمن هم أصدقاء سارة وفًقا لما 

تخبرنا به القصة؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة "نحن".

يقول المعلم ما يلي: نعم، نحن أصدقاء سارة. ما الذي فعلتموه لتظهروا أنكم أصدقاء سارة؟ تحدثوا مع 
زميل مجاور عن ثالث طرق تبين أنكم أصدقاء سارة.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع الزاالء.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار مفض التالايذ لمشاركة أو اره: اع الفتج مأكمله.
يقول المعلم ما يلي: تعلمنا الكثير عن كوننا أصدقاء من خالل مساعدة سارة. سنتعلم الكثير عن كوننا 

أصدقاء خالل هذا الفصل. سنتعلم طرًقا جديدة للتواصل واالستمتاع بعضنا مع بعض. لنبدأ اآلن 
باالستمتاع بعضنا مع بعض.

3. يقوم المعلم بما يلي: إاضار اًج أف قطفة ان الخيط أف نسيج. ث: ي وفها محيث يم ن لل ميع ال ؤية أثلاء 
رمط الفقدة. ث: رمط الفقدة مش ج غي  دقيق محيث يم ن للتالايذ و ها.

يقول المعلم ما يلي: كم عدد الذين يعرفون كيفية ربط العقدة؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع أيديه:.

يقول المعلم ما يلي: هل تعرفون كيفية فك العقدة؟ أحتاج إلى تلميذين في مقدمة الفصل لفك 
العقدة.

ا على وك الفقدة. يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار تلميذين للفمج افب
يقوم التالميذ بما يلي: وّك الفقدة وي اين يشاهد اآلخ فن.

ا هذه الم ة، فل ن ي ب أن يظج التالايذ قادرين على  يقوم المعلم بما يلي: رمط الفقدة ا ة أخ ى، أكث  إا ااب
و ها. اختيار تلميذين أف أكث  لفك الفقدة.

يقول المعلم ما يلي: عملتم مًعا بشكٍل جيد. أحتاج إلى تلميذين آخرين في مقدمة الفصل لفك هذه 
العقدة الجديدة.

ا على وك الفقدة. يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار تلميذين للفمج افب
يقوم التالميذ بما يلي: وّك الفقدة وي اين يشاهد اآلخ فن.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل للعرض لنا. لقد عملتم كفريق. أحتاج اآلن إلى خمسة تالميذ في 
مقدمة الفصل.

الحوظة للمفل:م سيفمج التالايذ مالق ب ان مفضه: الًفض لفك تشام ه: ان "الفقدة". اجفج الفتيات يفملن اع 
الفتيات، فاألفالد اع األفالد إذا كلت تفضج ذلك.

ا لت وين عقدة. فضع الحًج أف الخيط  يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار تالايذ للفمج افب
ًبا. جان

يقول المعلم ما يلي: نعرف جميًعا كيف نصنع عقدة من حبل أو خيط. ماذا يحدث إذا صنعنا عقدة 
بشرية؟ كيف يمكننا فك عقدة بشرية؟ فليشاهد كل واحٍد منكم عن كثب أثناء تشابك األصدقاء بعضهم 

مع بعض في عقدة. سنساعدهم على التحرر من العقدة.
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يقوم المعلم بما يلي: جفج خمسة تالايذ يقفون وي دائ ة فه: يضفون أيديه: م انًه:. إخًار التالايذ مأن 
يمدفا أيديه: إلى التتف الدائ ة فإاساك أيدي تلميذين آخ ين. إخًار التالايذ أنه: سيحتاجون إلى وك 

تشام ه: دفن إوالت أيديه:. اقت اح مأن يطلب التالايذ المساعدة ان الفتج إذا فاجهوا صفومة وي وك الفقدة.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، وبما أنكم متشابكون، إليكم القواعد. مهمتكم هي فك تشابككم. بإمكانكم 

العمل مع تلميذ واحد فقط في المرة، ولكن ليس بإمكانكم إفالت أيديكم. سيساعدكم زمالؤكم في 
الفصل على فك تشابككم هذه المرة. أرى طريقة لفك تشابك اثنين منكم. دعوني أوضح لكم ما أعنيه.
يقوم المعلم بما يلي: تمثيج وك اشتًاك اثلين ان التالايذ مإعطاء إرشادات شفوية. قد يحتاج التالايذ إلى 

اللزفل على ركًه: ل فج اآلخ ين يتخطون أيديه: المتشام ة أف االستدارة وي االت اه المفاكس. ت  مة السماح 
ا مدفن قيادة الفمج متورة اًاش ة. للتالايذ ماكتشاف فسائج للفمج افب

يقول المعلم ما يلي: هل يرى أي منكم طريقة أخرى يمكننا فك تشابك أصدقائنا بها؟
يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: اقت ااات.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه المتطوعين إلى إلقاء نظ ة عن ق ب، فتوضيح كيفية وك تشامك اثلين ان التالايذ. 
يلفذ التالايذ اا اقت اه التلميذ المتطوع. مم  د تقدي: االقت اح، يختار التلميذ التالي للمساعدة، فمذلك تسي  

اللفًة مس عة أكً .
يقوم التالميذ بما يلي: اواصلة وك تشامك التالايذ.

يقوم المعلم بما يلي: مم  د وك تشامك التالايذ لًفضه: الًفض، يهلئ المفل: كج تلميذ اله: لمساعدة 
ا. ا. فيش ع التالايذ على ش   فتهلئة مفضه: مفضب مفضه: مفضب

يقول المعلم ما يلي: حان اآلن الوقت ليأخذ كل منكم دوره. سأقوم بتقسيمكم إلى مجموعات. لن يوجد 
أي شخص إلعطاء تعليمات هذه المرة. ستتحدثون إلى أصدقائكم في المجموعة لحل مسألتكم. 

استمعوا بانتباه وتناوبوا األدوار. يساعد األصدقاء الحقيقيون بعضهم بعًضا.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار ا موعات ا ونة ان أرمفة أف خمسة تالايذ أف السماح للتالايذ ماختيار 

الم موعات. توزيع التالايذ وي الفتج أف وي الخارج محيث يستطيع كج اله: الت ول. إذا ل: توجد اسااة 
كاوية ل ج التالايذ للفمج ا ة فاادة، واجفج نتف التالايذ يفملون وي ا موعات، ميلما يفطي اللتف اآلخ  

اإلشادات. ث: يت: تًديج الم موعات.
يقول المعلم ما يلي: كّونوا دائرة مع المجموعة. ومدوا أيديكم إلى منتصف الدائرة وابحثوا عن أيدي 

اثنين آخرين من األصدقاء لمسكها. ال تمسكوا يد الصديق المجاور.
يقوم التالميذ بما يلي: إاساك األيدي.

يقول المعلم ما يلي: قبل البدء فك التشابك، فكروا كيف يمكنكم أنتم وزمالؤكم فك أنفسكم. بإمكانكم 
العمل مع تلميذ واحد فقط في المرة، ولكن ليس بإمكانكم إفالت أيديكم. تحدثوا مع بعضكم البعض 

لحل المشكلة. سأكون هنا في حال احتجتم إلى المساعدة.
يقوم التالميذ بما يلي: الحديث اع مفضه: الًفض لحج المش لة.

ا، يم ن للمفل: أن يسمح للتالايذ الذي ت:  يقوم المعلم بما يلي: مما أن التالايذ قادرفن على وك مفضه: مفضب
اشتًاكه: متوجيه إرشادات إلى اآلخ ين.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم جميًعا. أشكركم على عملكم مع أصدقائكم على نحٍو رائع.
يقوم التالميذ بما يلي: تًادل الش  .

. التأكد أن  يقوم المعلم بما يلي: اختيار لفب لفًة أخ ى، أف تغيي  الزاالء، أف ت وين ا موعات أكً  قليالب
ت كيز التالايذ التب على الفمج كف يق لحج المش لة.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد كانت مساعدة بعضكم بعًضا ممتعة. نريد تذكر مساعدة أصدقائنا اليوم. 
قد يواجه األصدقاء مشكالت في بعض األحيان ويحتاجون إلى مساعدتنا. افتحوا كتاب التلميذ على 

صفحة "لعبة العقدة".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة المطلومة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: فّكر في عمل عقدة. واكتب جماًل في الفراغات الموجودة باألسفل. ارسم 
صورة للعقدة التي صنعتها. 

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: يوجد مكانان متاحان لنا لكتابة الجمل. لنقرر مًعا ما الذي نرغب في كتابته عن 

الفصل الثالث: الصداقة
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فّكر في عمل عقدة. واكتب جماًل في الفراغات الموجودة باألسفل. ارسم صورة للعقدة 
التي صنعتها. 

لعبة العقدة

. 1. ساعدني صديقي في           

2. ساعدُت صديقي في               .
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العقدة. استخدموا وقت التفكير للتفكير فيما ترغبون في تذكره عن عقدتنا.
ا لتذك ه. يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  ويما سي ون اهّمب

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ لل تامة، فاساعدة التالايذ وي إكمال ال ملتين، فإنشاء ملك لل لمات اع 
الفتج يم ن للتالايذ استخدااه إلكمال ال ملة األفلى الم ونة ان كلمتين أف ثالث كلمات. ث: إكمال ال ملة 

الثانية.
يقول المعلم ما يلي: لنكمل الجملة األولى. تقول الجملة األولى "ساعدني صديقي في 

___________ ". فكروا في كيفية مساعدة صديقكم لكم. ما هي الكلمات التي يمكننا 
استخدامها إلنهاء الجملة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار فالمساعدة وي اختيار ال لمات ان ملك ال لمات.
، ث: ت ميع  يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ ان خالل إكمال أو اره: م تامة ال مج ذات الف اغات أفالب
ال لمات التي قد ت ون الاسًة للف اغ. فق اءة كج كلمة متوٍت ا تفع أثلاء كتامتها على السًورة. فاساعدة 

التالايذ على تذك  ال لمات وي ملك ال لمات ماإلشارة إلى مدايات أصوات الح فف فنهاياتها. فالت ّول وي أنحاء 
الفتج فتوجيه التالايذ اسب الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال ال ملة األفلى ماستخدام ملك ال لمات.
يقوم المعلم بما يلي: ت  ار ذلك اع ال ملة الثانية.

يقوم التالميذ بما يلي: ع ض االقت ااات فإكمال ال مج.
يقول المعلم ما يلي: ما الذي تريدون رسمه لتذكر لعبة العقدة؟ لنشارك بعض تلك األفكار.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو ار لل س:.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، أكملوا الصفحة بالرسم. يمكنكم التحدث إلى زميل مجاور للمساعدة.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التفحة.
ع التالميذ على التفكير،  5. الختام: استغل نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلم. شّجِ

والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط في هذا الوقت من 
العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: لقد عملتم بشكل رائع كأصدقاء اليوم. شاركوا صفحة كتاب التلميذ مع صديق. 
ينبغي رفع األيدي وتكوين ثنائيات إليجاد زميل للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع الزاالء.
يقول المعلم ما يلي: هل تذكرون كيفية قول "شكًرا" في لغة اإلشارة؟ استخدموا لغة اإلشارة لشكر 

زميلكم.
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1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تعلمه التالميذ مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض 
ع التالميذ  موضوعات درس اليوم. واطلب من التالميذ التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجِ

على القيام بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: في درسنا األخير، بدأنا التفكير في كيفية التواصل مع أصدقائنا. واستمتعنا بربط 

أنفسنا في لعبة العقدة. لنبدأ درسنا اليوم بمشاركة كيف عرفنا ما يجب القيام به لفك العقدة. سيوجه 
التلميذ القائد المناقشة.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار قائد. دع: المحادثة مقيادة التالايذ إلى الحديث عن كيفية اساعدة األصدقاء وي 
الفملية.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع كج التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: أسمعكم وأنتم تقولون إنكم تحدثتم واستمعتم بعضكم إلى بعض. إذا لم تتحدثوا 

بعضكم إلى بعض، فقد تظلون متشابكين حتى اليوم. الحديث طريقة جيدة للتواصل. أحياًنا، يمكن 
التواصل بدون حديث. لقد استخدمنا لغة اإلشارة في الفصل. من يمكنه عرض بعض ما تعلمناه من لغة 

اإلشارة؟
يقوم التالميذ بما يلي: است جاع إشارات ان الذاك ة.

يقول المعلم ما يلي: إنني سعيد أنكم تتذكرون بعض اإلشارات. لنراجع اإلشارات التي تعلمناها ولنضف 
المزيد منها اليوم. انتقلوا إلى صفحة "التدرب على لغة اإلشارة" في كتاب التلميذ لديكم.

يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة المطلومة.
يقول المعلم ما يلي: لنتدرب أواًل على كل من اإلشارات التي تعلمناها مسبًقا مع زميل مجاور.

ا لك". يقوم التالميذ بما يلي: التدريب على استخدام إشارات "نف:"، ف"ال" ف"ش  ب
يقول المعلم ما يلي: لنتأكد من استخدام تلك اإلشارات خالل األيام القليلة المقبلة حتى ال ننساها. 

انظروا اآلن إلى أعلى الصفحة. إن هذه إشارة لكلمة مهمة في فصلنا. إنها إشارة صديق. رددوا ورائي.
يقوم المعلم بما يلي: توضيح اإلشارة لـ "صديق". 85

التدرب على لغة اإلشارة
راجع اإلشارات اآلتية. تعلّم اإلشارة التي تدل على كلمة "صديق". 

لنعم

صديق

شكًرا لك

نظ ة عااة الدرس الثاني
المواد

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
ا اجفة لغة اإلشارة كوسيلة تواصج.  
اكتشاف لغة ال سد كوسيلة تواصج.  
التوعية ملغة ال سد علد اآلخ ين.  

قد تحتاج مفض األلفاب التي لُفًت خالل درس اليوم اسااة كًي ة. يم ن لفب األلفاب وي الخارج أف وي الفتج إذا كان يوجد وتج. يم ن اللفب وي ا موعات أصغ  مدالب ان 
اللفب اع الم موعة مال ااج.

لغة ال سد  
لغة اإلشارة  

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
أقالم تحديد  
فرق كًي  الح :  

نواتج التفل:

ت هيز المفل: للدرس

المف دات األساسية
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يقوم التالميذ بما يلي: ت  ار إشارة "صديق" مفد المدرس.
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. لننظر هل يمكنكم تمثيل إشارتين مًعا. التفتوا إلى زميل مجاور ومثلوا 

بإشارة "شكًرا لك، يا صديقي".
ا لك يا صديقي" اع زميل مجاور. يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج إشارة "ش  ب

يقول المعلم ما يلي: هناك طرق أخرى للتواصل بدون حديث. إننا نستخدم أجسادنا للتواصل طوال 
الوقت بدون التفكير في هذا. لنلعب لعبة قصيرة. سأشير إليكم للمجيء. عندما أشير إليكم بالتوقف، 

توقفوا. يمكننا لعبة هذه اللعبة بدون حديث.
يقوم التالميذ بما يلي: االصطفاف اول الفتج فاشاهدة اإلشارات.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة مح كة اليد للمضي إلى األاام. ث: اإلشارة للتوقف. فت  ار ذلك لًضع ا ات.
يقوم التالميذ بما يلي: الم يء فالتوقف مدفن اديث.

2. يقول المعلم ما يلي: هل تذكرون عندما لعبنا لعبة "خالد يقول"؟ من يمكنه أن يذّكرنا بطريقة لعب 
لعبة "خالد يقول"؟

يقوم المعلم بما يلي: إذا كان التالايذ ال يتذك فن اللفًة، وتت: ا اجفة القواعد فالهدف ان اللفًة. إذا كان 
التالايذ يف وون كيفية لفب اللفًة، واخت  تالايذ لش ح القواعد فالهدف.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة كيفية لفب لفًة "خالد يقول".

يقول المعلم ما يلي: لقد استمتعنا بلعب لعبة "خالد يقول". هل تعتقدون أن بإمكاننا تغيير القواعد، 
بحيث ال يقول القائد أي كلمة؟ استخدموا وقت التفكير وسنضع قاعدة جديدة للعبة استناًدا إلى 

أفكاركم.
يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  فان ث: اقت اح قواعد جديدة.

يقوم المعلم بما يلي: اساعدة التالايذ علد الحاجة ماقت اح الح كات التااتة وقط. على سًيج المثال، يم ن 
للقائد أن يًتس: علد إعطاء إشارة اليد مدالب ان أن يلطق "خالد يقول". إذا ل: يًتس: القائد، وال يتًع التالايذ 

إشارة اليد.
يقول المعلم ما يلي: لنلعب لعبتنا الجديدة؟ سأختار قائًدا للعبة. تذكروا أننا ال نتحدث أثناء اللعب. 

سنتواصل مع أصدقائنا بدون كالم. فكروا كيف يمكن التواصل مع األصدقاء؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار تلميذ قائد. فتلظي: التالايذ للفب لفًة فاادة على 

األقج ان "خالد التاات يقول". لفب ألفاب اتفددة إذا سمح الوقت.
يقوم التالميذ بما يلي: التواصج ان خالل اإلشارات أثلاء لفب اللفًة. ث: الفودة إلى المقاعد علداا 

يوجه المفل: مهذا.
يقول المعلم ما يلي: كان هذا ممتًعا. هل كنتم قادرين على فهم بعضكم بعًضا؟ هل يمكنكم التوضيح؟

ا. يقوم التالميذ بما يلي: توضيح كيف يم له: وه: مفضه: مفضب
3. يقول المعلم ما يلي: دعونا نصف كيف تواصلنا. سأدّون أفكارنا على السبورة. سنضع قائمة وسنضيف 

إليها على مدار األيام القليلة المقبلة.
ا إلى إجامات التلميذ. يقوم المعلم بما يلي: تدفين اإلجامات على السًورة. تتليف اإلجامات استلادب

يقوم التالميذ بما يلي: ع ض المالاظات المتفلقة مالتواصج التاات.
4. يقول المعلم ما يلي: استخدمنا في هذه اللعبة شيًئا ما يسمى لغة الجسد للتواصل. إن لغة الجسد 

هي التواصل من خالل سلوكنا وتصرفنا. تشمل لغة الجسد اإلشارات مثل ما استخدمناه في "خالد 
الصامت يقول". توجد طرق أخرى للتواصل عن طريق أجسادنا. وسنبدأ باستخدام وجوهنا. كيف 

نتواصل باستخدام وجوهنا؟
يقوم المعلم بما يلي: استدعاء مفض التالايذ لإلجامة.

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.
يقول المعلم ما يلي: نتواصل بوجوهنا للتعبير غالًبا عن حالتنا المزاجية أو مشاعرنا. لنجرب هذا. 

أظِهروا لي وجًها سعيًدا.
يقوم المعلم بما يلي: ت  ار الطلب، فسؤال التالايذ إلظهار فجه ازين، ففجه غاضب فغي هما ان المشاع .
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يقوم التالميذ بما يلي: إظهار تفًي ات الوجه فالاقشتها.
يقول المعلم ما يلي: تعّبر وجوهنا بالفعل عن المشاعر. فماذا عن أجسادنا؟ ما الذي نفعله بأجسادنا 

إلظهار المشاعر؟ دعوني أوضح لكم مثااًل.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار وفج َيسُهج على التالايذ التف ف عليه. على سًيج المثال، االمتفاد عن التالايذ، 

فض: األذرع نحو ال سد، أف إرخاء األكتاف فاللظ  إلى األرض.
يقوم التالميذ بما يلي: التخمين فتوضيح اا يفً  عله المفل:.

يقول المعلم ما يلي: نعم. من يمكنه عرض طريقة أخرى لتوضيح نفس المشاعر؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذين أف ثالثة لمشاركة أو اره:.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة اشاع ه: ان خالل لغة ال سد.
5. يقول المعلم ما يلي: استخدمنا لغة الجسد إلظهار ما كنتم تفكرون فيه. عندما كنتم ُتظهرون 

مشاعركم، كان البقية يقرؤون لغة جسدكم. وهذا يعني أننا كنا نتعرف ما كنتم تشعرون به من خالل 
الطريقة التي مّثلتم بها.

يقوم المعلم بما يلي: تقسي: الفتج إلى ا موعات صغي ة ان ستة إلى 10 للفب لفًة تمثيج األلغاز. 
تختيص أااكن للتالايذ للفب اللفًة.

يقوم التالميذ بما يلي: االنقسام إلى ا موعات وي األااكن المختتة.
يقول المعلم ما يلي: لنمارس لعبة تمثيل األلغاز. من المهم أن تكون قادًرا على قراءة لغة جسد الشخص 

في اللعبة. هّيا نبدأ التدريب.
يقوم المعلم بما يلي: ش ح لفًة تمثيل األلغاز إذا ل: يشارك التالايذ ويها ان قًج. التمثيج مالف ض علد 

ق اءة التالايذ للغة ال سد.
يقول المعلم ما يلي: سُيحضر فرد واحد من كل مجموعة مفتاح اللغز في كل مرة. وعندما يأتي إلّي، 

سأهمس له بما عليه فعله، ثم يمكنه العودة إلى مجموعته لتمثيل مفتاح اللغز. هل لديكم أي أسئلة؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: تحديد كيف يم ن تختيص رق: للتالايذ وي كج ا موعة. إعطاء مطاقة ا قمة ل ج تلميذ 
لمساعدته: وي تذك  رقمه:.

صوا رقًما لكل تلميذ في مجموعتكم. سيأخذ كل منكم دوًرا واحًدا على األقل  يقول المعلم ما يلي: خّصِ
للعرض. ويمكن لبقية المجموعة التخمين. إذا كنت رقم 1 في مجموعتك، فتقدم هنا لتسمع مفتاح 

لغزي.
يقوم التالميذ بما يلي: تختيص األرقام فالذهاب إلى األااكن المختتة للًدء. إرسال و د فااد 

إلى المفل: الستالم افتاح اللغز.
يقوم المعلم بما يلي: استخداوا الهمس ممفاتيح األلغاز إلى التالايذ المختص له: رق: 1 وي الم موعة. 
التأكد مأن التالايذ يم له: الهمس ل : ممفتاح اللغز إلظهار ادى وهمه:. التحقق ان كج افتاح لغز وي قائمة 

الم اجفة علداا يفطيها له:.
يقول المعلم ما يلي: تذكروا أن هذا نشاط صامت. ممنوع الحديث. استخدموا إما لغة الجسد أو 

اإلشارات فقط.
يقوم التالميذ بما يلي: التدريب على تمثيل األلغاز. علد انتهاء الم موعات، يم ن للتلميذ صااب 

ال ق: التالي االقت اب ان المفل: ان أجج افتاح اللغز، اتى فإن ل: تلتِه الم موعات األخ ى مفد.
يقوم المعلم بما يلي: االاظة الم موعات للتأكد ان استخدام لغة ال سد وقط. المواصلة طالما يسمح الوقت. 

ا علداا يت: توجيهه: للفودة إلى اقاعده:. يطلب المفل: ان التالايذ ش   مفضه: مفضب
يقوم التالميذ بما يلي: ش   أعضاء الف يق على اساعدته: وي المشاركة وي اللشاط.

يقول المعلم ما يلي: لقد استمتعت بمشاهدة ذلك. استخدموا لغة الجسد إلظهار شعوركم تجاه لعبة 
تمثيل األلغاز.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة ماستخدام لغة ال سد.
يقول المعلم ما يلي: لقد كان استخدام لغة الجسد اليوم ممتًعا. لدينا قائمة على السبورة بالطرق التي 

نستخدمها في لغة الجسد. هل يوجد شيء نحتاج إلى إضافته إلى القائمة؟
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يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.
6. يقول المعلم ما يلي: إننا نستخدم لغة الجسد مع أصدقائنا طوال الوقت. علينا أن نتذكر أن لغة 

الجسد مهمة للغاية. لنستخدم كتاب التلميذ في وضع قائمة بطرق استخدام لغة الجسد. انتقلوا إلى 
صفحة "لغة الجسد" في كتاب التلميذ الخاص بكم.
يقوم التالميذ بما يلي: وتح التفحة المطلومة.

يقول المعلم ما يلي: اقرؤوا معي بينما أقرأ اإلرشادات.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ما هي األشياء الثالثة التي ترغب في التواصل بها من خالل لغة 

الجسد؟
يقوم التالميذ بما يلي: الق اءة اع المفل:.

يقول المعلم ما يلي: لنكتب األشياء التي نتواصل بها على الخط، وسنرسم صورة ُتظهر الفكرة ذاتها 
بلغة الجسد. على سبيل المثال، قد أكتب "أنا سعيد". ثم أرسم وجًها يبتسم.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة جملة ان كلمتين أف ثالث كلمات مسيطة على السًورة فرس: لواة.
يقول المعلم ما يلي: لقد وضعنا قائمة بطرق استخدام لغة الجسد. استخدموا هذه القائمة 

لمساعدتكم في التفكير في شيء ما لتكتبوه. تابعوا معي بينما أقرأ القائمة.
يقوم المعلم بما يلي: ق اءة القائمة.

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة المفل:.
يقول المعلم ما يلي: عندما تكتبون طرق استخدام لغة الجسد، ارسموا صورة لما تشبهه. هل لدى أي 

منكم سؤال؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لط ح األسئلة.

يقول المعلم ما يلي: يمكنكم العمل مع زميل مجاور إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة. سأتجول في أنحاء 
الفصل أيًضا لإلجابة عن أي أسئلة.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال التفحة.
ًبا علداا يلتهون. يقوم المعلم بما يلي: ا اقًة التالايذ، فتوجيهه: إلى فضع اللوازم جان

ع التالميذ على التفكير،  7. الختام: استغل نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلم. شّجِ
والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط في هذا الوقت من 

العام الدراسي.

الفصل الثالث: الصداقة

86

لغة الجسد
ما هي األشياء الثالثة التي ترغب في التواصل بها من خالل لغة الجسد؟ 

.3

.2

.1

قائمة تمثيل األلغاز: 
 استخدام فجه غاضب

 استخدام لغة جسد تشي  إلى الغضب
 استخدام فجه سفيد

 استخدام لغة جسد تشي  إلى السفادة
 استخدام فجه الزعج

 استخدام لغة جسد تشي  إلى االنزعاج
 استخدام فجه فلغة جسد يشي ان إلى 

الحماس
 استخدام فجه اتف ب

 تقدم إلى هلا
 امتفد
 نف:
 ال

 أاتاج إلى اساعدة
 أنا جائع

ا  لست جائفب
 أنت صديقي
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يقول المعلم ما يلي: أتساءل. هل يمكننا استخدام لغة الجسد إلنهاء درسنا اليوم؟ سيختم تلميذنا 
القائد الدرس باختيار عصّىّ األسماء. هل تعتقدون أن تلميذنا القائد يمكنه اختيار التالميذ لإلجابة 

بدون حديث؟ أَظِهروا لي إشارة يمكن لقائدنا استخدامها.
يقوم التالميذ بما يلي: إظهار اإلشارات المحتملة.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة. عند اختيار تلميذ، سيشير التلميذ القائد إليه. السؤال هو: ما 
الشيء الذي تفضلون القيام به في المدرسة؟ تذكروا أنكم ستجيبون أيًضا بدون كالم. ستتواصلون بلغة 

الجسد أو لغة اإلشارة فقط.
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة ماستخدام لغة ال سد أف لغة اإلشارة.

ا ل :" للتالايذ. يقوم المعلم بما يلي: التمثيج مإشارة "ش  ب
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1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تعلمه التالميذ مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض 
ع التالميذ  موضوعات درس اليوم. واطلب من التالميذ التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجِ

على القيام بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقوم المعلم بما يلي: استخدام لغة اإلشارة أف لغة ال سد للتواصج اع التالايذ. اطالًة التالايذ مالت افب 

افه. على سًيج المثال، القيام فإظهار وفج ان شأنه التفًي  عن "الت ايب مالفتج".
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة ماستخدام لغة ال سد.

يقوم المعلم بما يلي: إذا أجاب التالايذ ماستخدام ال لمات، وضع يدك على ومك إلظهار أنه ي ب على التالايذ 
عدم التحدث.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على المشاركة في المناقشة الصامتة. لقد تعلمنا أنه يمكننا التواصل 
بدون كالم. سنكمل اليوم التفكير حول معنى أن تكون صديًقا. ما الذي فعلتموه مع صديق اليوم؟ 

التفتوا إلى زميل مجاور للمشاركة.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء مفض التالايذ للمشاركة اع التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.

يقول المعلم ما يلي: إنني سعيد بسماع أنكم أصدقاء جيدون بعضكم مع بعض. إننا نعرف أن األصدقاء 
يساعد بعضهم بعًضا في حل المشكالت. ولقد تدربنا على هذا عندما ربطنا وفككنا التشابك في لعبة 

العقدة. ما هي الطريقة التي ساعد بها بعضكم بعًضا على فك العقدة؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.

2. يقول المعلم ما يلي: يحتاج أصدقاؤنا إلى المساعدة في بعض األحيان. سنقوم اليوم بممارسة 
تمثيل األدوار عند الحديث مع األصدقاء لمساعدة بعضنا بعًضا بطرق مختلفة. سأقوم بتقسيمكم إلى 

مجموعات. على كل مجموعة تمثيل األدوار في القصة التي سأحكيها. سنتدرب على أن نكون أصدقاء.
يقوم المعلم بما يلي: فضع التالايذ وي ا موعات اؤلفة ان خمسة أف وي ا موعات تلاسب الفتج. 

تختيص ا موعات وي أجزاء اختلفة ان الفتج إذا كان ام لبا. اختيار ا موعة للتمثيج للفتج.
الحوظة للمفل:م إذا ل: تتوو  اسااة كاوية ل ج التالايذ للفمج ا ة فاادة، واجفج نتف التالايذ يفملون ميلما 
يشاهد اللتف اآلخ . يم ن للذين يشاهدفن التفليق على ان يمثلون األدفار. ق: متًديج األدفار وي كج قتة 

جديدة.
يقول المعلم ما يلي: سيمثل أصدقاؤنا القصة األولى. في هذه القصة، سيكون أحد أصدقائنا حزيًنا 

بعد فقدان لعبة. )اسم التلميذ(، ستكون التلميذ الحزين. أما البقية فهم أصدقاؤه. كيف ستساعدون 
صديقكم؟ قوموا بممارسة تمثيل األدوار عما ستقولونه وما ستفعلونه لمساعدة صديقكم.

نظ ة عااة الدرس الثالث
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
تمثيج األدفار عن سيلاريوهات التداقة.  
كتامة قتة قتي ة فامت ار رسوم توضيحية عن كونه:   

أصدقاء.

التداقة  
تمثيج األدفار  

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
أقالم تحديد  
فرق كًي  الح :  
اقطع ويديو اختياريم ت وين صداقات  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ بما يلي: التمثيج للفتج ميلما يشاهد اآلخ فن.
يقوم المعلم بما يلي: اطالًة التالايذ اآلخ ين مإعطاء تلميحات علد الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. هل توجد مجموعة أخرى ترغب في التمثيل للفصل؟
يقوم التالميذ بما يلي: التطوع فتمثيل األدوار وي القتة.

يقوم المعلم بما يلي: تقدي: المساعدة علد الض فرة.
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم في عرض معنى أن تكون صديًقا. سأضع قائمة على السبورة تبين كيف 

يساعد األصدقاء بعضهم بعًضا. سنستخدم القائمة فيما بعد اليوم.
يقوم المعلم بما يلي: مدء القائمة ممساعدة التديق الحزين.
يقول المعلم ما يلي: رائع! كيف ساعد التالميذ صديًقا؟

يقوم التالميذ بما يلي: إعطاء اثال ان تمثيل األدوار.
يقول المعلم ما يلي: هل يمكنكم وصف شعور الصديق الحزين؟

يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأو ار.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على توضيح كيفية تمثيل األدوار في القصص. اآلن، سنمارس تمثيل 

األدوار في القصص. قصتنا األولى هي: يرغب صديق في ممارسة لعبة، لكنه ال يعرف كيف يلعب. كيف 
تقدمون له المساعدة؟ يمكنكم تمثيل األدوار في مجموعتكم. تذكروا كل الطرق التي يمكنكم التواصل 

بها.
يقوم التالميذ بما يلي: تمثيل األدوار للسيلاريو.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى ال لمات التي يستخداها التالايذ للتواصج. إنشاء قائمة الفتلة مال لمات 
الطيًة التي تسمفها أثلاء أداء التالايذ لللشاط. اواصلة فضع كلمات اللغة المستخداة وي القائمة على السًورة 

مفد كج سيلاريو. اواصلة السيلاريو، تفقًه الاقشة اوجزة. ادح استخدام ال لمات الطيًة وي السيلاريوهات 
مانتظام. السماح مالفديد ان ال والت اسًما يسمح الوقت محيث يشت ك جميع التالايذ. السيلاريوهات 

المحتملةم
دعوة األصدقاء إلى افلة  
الفمج اع أصدقاء وي الفتج  
اشاركة ألفاب اع صديق  
تلافل الغداء اع األصدقاء  
ا إلى المدرسة   انضمام تالايذ جدد ال يف وون أادب

يقوم التالميذ بما يلي: اواصلة تمثيل األدوار وي السيلاريو.
يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في تمثيل دور األصدقاء. اشكروا أصدقاءكم وعودوا إلى مقاعدكم.

يقوم التالميذ بما يلي: ش   أصدقائه:.
3. يقول المعلم ما يلي: هل الحظتم القوائم التي أنشأتها على السبورة؟ قائمة واحدة لكافة 

السيناريوهات. ما هي القائمة األخرى؟
يقوم التالميذ بما يلي: ذك  اس: القائمة أف تخمين اسمها.

يقول المعلم ما يلي: القائمة الثانية تضم جميع الكلمات الطيبة التي سمعتكم تقولونها لبعضكم 
البعض. ما أهمية أن تكونوا مهذبين مع بعضكم البعض؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.
يقول المعلم ما يلي: عندما تكونون مهذبين مع بعضكم البعض، سيكون اللعب أو العمل مًعا أكثر متعة. 

ا من تلك الكلمات اليوم؟ لننظر إلى قائمة الكلمات التي سمعتها. هل استخدمتم أّيً
يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ال لمات فق اءتها. التوقف مين ال لمات لي ددها التالايذ.

اكتِشف )٩0 دقيقة(
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يقوم التالميذ بما يلي: ت ديد ال لمات.
4. يقول المعلم ما يلي: قدرتكم على تمثيل األدوار كأصدقاء كانت ممتعة ومفيدة. يمكننا تذكر أفكارنا 

بكتابة قصة قصيرة. لنستخدم ما تدربنا عليه لكتابة قصة قصيرة اآلن. سنستخدم تمثيل األدوار في 
السيناريوهات والكلمات الطيبة في قائمتنا في القصص. لنفتح كتاب التلميذ على الصفحة بعنوان 

"صديقي".
يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة المطلومة.

يقول المعلم ما يلي: تابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: قم بتأليف قصتك الخاصة. ارسم صورة مع كل جملة تكتبها.

يقوم التالميذ بما يلي: المتامفة أثلاء ق اءة اإلرشادات.
يقول المعلم ما يلي: يوجد مربعان في الصفحة. كل مربع يقول: صديقي _____  فكروا في 

قصص قصصناها وكلمات استخدمناها. مهمتكم هي رسم صورتين تحتوي كل منهما على جملة توضح 
القصة. يجب أن تتضمن صوركم أمثلة توضح كيف تكون صديًقا. على سبيل المثال، أعتقد أنني سأرسم 

صورة لصديقين يقرآن كتاًبا مًعا.
يقوم المعلم بما يلي: رس: صورة مسيطة لتديقين يق آن كتامبا.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاهدة فإعطاء تفليقات للمساعدة.
يقول المعلم ما يلي: أحتاج اآلن إلى إكمال الجملة: صديقي _____ ماذا يجب أن أكتب؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ثالثة أف أرمفة تالايذ لمشاركة األو ار.
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح األو ار.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار إجامات أاد التالايذ ل تامتها. اإلشارة إلى اإلجامة التي تتألف ان فاادة إلى 
ثالث كلمات. استخدام كلمات ان القائمة الموضوعة إذا كان ام لبا.

يقول المعلم ما يلي: أكملت اآلن جملتي األولى ورسمتي التوضيحية. كيف تساعد رسمتي التوضيحية 
في حكاية قصتي؟

يقوم التالميذ بما يلي: الحديث عن التفاصيج وي التورة.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، ما الذي يمكن أن تكون عليه لوحتي التالية؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار.
يقوم المعلم بما يلي: إذا كان التالايذ يواجهون صفومة، واستخدم التفكير بصوت مرتفع وي مفض األو ار. 

يم ن أن تتضمن األو ار اشاركة ال تاب فق اءة قتة فغي ها. ي ب أن تح ي التورتان قتة.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل لمساعدتكم. جاء دوركم اآلن. هل لديكم أي أسئلة؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أسئلة.
يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ محسب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: يمكنكم العمل مع زميل مجاور لمساعدة بعضكم بعًضا في الكلمات واألفكار. 
سأجيب عن األسئلة التي ستطرحونها.

يقوم التالميذ بما يلي: كتامة قتة فرسمها.
ا  يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج فا اقًة تقدم التالايذ. علداا يلتهي التالايذ، ي مفه: افب

للمشاركة.
5. يقول المعلم ما يلي: هيا نمارس رفع األيدي وتكوين ثنائيات لنجد شخًصا نشارك القصة معه. اقرؤوا 

قصتكم لصديقكم واستمعوا إلى القصة التي يقرؤها لكم.
يقوم التالميذ بما يلي: الًحث عن زاالء جدد. اشاركة القتص.

ا إلى الوقت المتاح. إخًار التالايذ  يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالايذ متغيي  زاالئه: ا ة أف ا تين استلادب
ًبا فاالستفداد للختام. موضع كتًه: جان

ع التالميذ على التفكير،  6. الختام: استغل نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلم. شّجِ
والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط في هذا الوقت من 

العام الدراسي.

87

صديقي
قم بتأليف قصتك الخاصة. ارسم صورة مع كل جملة تكتبها.

صديقي               .

صديقي               .
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يقول المعلم ما يلي: تحدثوا مع زميل مجاور. كيف قام زميل مجاور لك بدور صديقك اليوم؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ط ق ع ض التداقات.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، أشيروا إلى زميلكم بإشارة "شكًرا لك يا صديق".
يقوم التالميذ بما يلي: توجيه رسالة إلى زايله: ماستخدام اإلشارة.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
روا فيما تعلمتموه  يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا في درسنا األخير عن طرق تكوين صداقات. فّكِ

اليوم. لقد قمتم بأنشطة داخل الفصل ولعبتم خارجه )أو اذكروا أنشطة أخرى حسب ما يناسبكم(. كيف 
أظهرت أنك صديق؟ سيختار التلميذ القائد أصدقاء يشاركون تجاربهم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد فإعطائه عصّىّ األسماء الستدعاء تالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت ارمه:.

ا يا )اس: التلميذ( لقيادة الاقشتلا. سلتفل: وي هذا الفتج كيف نتًح أصدقاء  2. يقوم المعلم بما يلي: ش  ب
ا على  لًفضلا الًفض؛ فذلك لما يسًًه أداء المهام اع األصدقاء ان مه ة. على ال غ: ان أنلا ال ن ون دائمب
تواوق فانس ام اع أصدقائلا فأس نا، وهج اختلف أاد ال : ان قًج اع صديق أف اع أاد أو اد أس ته؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مما لديه: ان ت ارب.
يقول المعلم ما يلي: كيف تصرفت لحل هذا الخالف؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مما لديه: ان ت ارب.
يقول المعلم ما يلي: هذه أفكار جيدة. هيا بنا نفكر في سبب اختالفنا مع أحد ما. نحن نختلف مع 

اآلخرين عندما ال نوافق على شيء ما. ونحن غالًبا ما نختلف في الفصل عندما تكون لدينا أفكار 
مختلفة. وفي بعض األحيان نشعر بالرضى تجاه االختالف، وأحياًنا أخرى يغضب بعضنا من بعض. لكن 

في اعتقادك لماذا نغضب عند عدم االتفاق معنا؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة ان خالل ذك  األسًاب التي تثي  غضًه:.

يقول المعلم ما يلي: عندما نغضب نقول أشياء ال نقصد معناها بالفعل. وبداًل من استخدام كلمات 
مهذبة، نستخدم أحياًنا كلمات غير مهذبة. لكن أيًضا في اعتقادكم لماذا نستخدم في بعض األحيان 

كلمات غير مهذبة مع أصدقائنا؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مط ح أو اره:.

يقول المعلم ما يلي: عندما ُتجرح مشاعرنا، فإننا أحياًنا نقول كلمات غير مهذبة، بهدف جرح مشاعر 
اآلخرين أيًضا. لكن هناك طرق أخرى يمكننا الرد بها. يمكننا التحدث وأن نكون مهذبين بداًل من جرح 
مشاعر بعضنا البعض. هيا بنا نفكر في بعض المواقف التي تصرفنا فيها باألمس. إذا كان أحد ما غير 

مهذب في الموقف، فكيف كان يستطيع الرد بطريقة مهذبة؟
يقوم المعلم بما يلي: تذكي  التالايذ مًفض المواقف ان اليوم السامق. تش يع التالايذ على خوض نقاش 

اول ج ح المشاع . علد هذه اللقطة، ي ون التالايذ قد مدؤفا التف ي  وي الت ارب الشختية فالتخيلية.
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مط ح أو اره:.

نظ ة عااة الدرس ال امع
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
الاقشة الفالقة مين المشاع  فالتفًي ات الًالغية.  
تحديد ط ق اج الخالف مين األصدقاء.  

االست اتي ية  
اج المش الت  

كتاب التلميذ  
أقالم تلوين  
قل: رصاص  
فرق كًي  الح : أف سًورة  
أقالم تحديد أف طًاشي   

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اكتِشف )٩0 دقيقة(
اإلرشادات
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يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نفكر كيف يمكننا التواصل دون جرح مشاعر بعضنا البعض. تحدثوا مع 
زميل مجاور. ما الذي يمكننا فعله كي نتوقف قبل الدخول في خالف؟

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث اع زميل مجاور.
ا. أتساءل. ربما يمكننا وضع قاعدة  3. يقول المعلم ما يلي: لقد استمعت ألفكاركم وهي أفكار جيدة جّدً

شخصية تبعدنا عن الدخول في خالف. ماذا لو قلنا ألنفسنا إذا بدأت حالة الغضب لدينا: اهدأ. هل 
تظنون أن هذا األمر سيجدي نفًعا؟ تحدث إلى زميل مجاور. ما الذي يمكنكم فعله إذا ما بدأتم في 

الشعور بالغضب؟
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة اا ي ب عليه: وفله كي يهدؤفا.

يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "اهدأ" على السًورة أف فرق كًي  الح :.
يقول المعلم ما يلي: ما األفكار التي تدور في ذهنكم؟ ما الذي يجب عليك فعله كي تهدأ؟

يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: اقت ااات.
ا لًفض الدقائق. يقوم المعلم بما يلي: اقت اح الفّد اتى 10، أف أخذ نفس عميق ثالث ا ات، أف المشي مفيدب

يقول المعلم ما يلي: كيف يساعدنا ذلك إذا شعرنا بالهدوء؟
يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: اقت ااات.

يقول المعلم ما يلي: إذا شعرنا بالهدوء، فإننا لن نقول عبارات غير مهذبة. هل يمكن أن تكون هذه 
قاعدتنا األولى؟

يقوم المعلم بما يلي: كتامة كلمة "قواعد" ووق كلمة "اهدأ" لًدء ت وين قائمة القواعد.
يقول المعلم ما يلي: حسًنا. بعد أن تهدأ، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
ه  يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على قيادة الملاقشة ان خالل إتااة الف صة له: لط ح أو اره:. فيوّجِ

ا ادة  ا يم ن أن يؤدي إلى اج المش الت. فمفد المشي مفيدب الملاقشة نحو الف  ة التي تقول إن التحدث افب
قتي ة أف وفج شيء آخ ، ي ب أن يفود التالايذ ا ة أخ ى لًفضه: الًفض لحج المش لة األساسية.

يقول المعلم ما يلي: نحن بالفعل نعرف الكثير عن كيف يمكننا تجنب أن نكون غير مهذبين. بعد أن 
نشعر بالهدوء، نكون مستعدين للحديث مع بعضنا البعض. هيا بنا نكتب قاعدة تتعلق بطريقة الحديث 

لبعضنا البعض. كيف يجب أن نتحدث مع بعضنا البعض؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مط ح أو ار اثج األدب فاالات ام.

يقول المعلم ما يلي: توجد طريقتان نستطيع التحدث بهما لبعضنا البعض بعد أن نشعر بالهدوء. 
إحدى هاتين الطريقَتين هي أن نوجه اللوم لبعضنا البعض. وسأذكر لكم مثااًل على ذلك. أنتم عادة 

تعملون جيًدا مًعا، لكن في بعض األوقات ترد إلى سمعي بعض الكلمات مثل "لقد أفسدت كل شيء". أو 
"لقد تسببت في خسارتنا للعبة". ما الذي تشعر به عندما يتحدث إليك شخص ما بهذه الطريقة؟

يقوم التالميذ بما يلي: ال د مذك  المشاع  التي يشف فن مها.
يقول المعلم ما يلي: نعم، مشاعرنا ُتجرح. وال نريد الحديث مع بعضنا مجدًدا. لكن هذا ال يحل 

المشكلة. هناك طرق للحديث والعمل مًعا حتى عندما نكون في حالة غضب. واآلن هيا نرى ما إذا كنا 
نستطيع تخيل الطرق األخرى للحديث.

يقوم المعلم بما يلي: دعوة ثالثة تالايذ للمشاركة وي تمثيل األدوار وي أاد المواقف.
يقول المعلم ما يلي: هيا نمارس تمثيل األدوار. في هذا المشهد، يقوم اثنان منكم باللعب مًعا. يريد 

تلميذ آخر اللعب معكم، لكنكم في منتصف اللعبة. ولقد بدأ التلميذ الذي يريد اللعب في الشعور 
بالغضب. في هذا الوقت، ما هو أول شيء يجب عليك فعله؟

يقوم التالميذ بما يلي: تمثيل األدوار اسب الموقف. ال د أن التلميذ عليه أن يهدأ.
يقول المعلم ما يلي: نعم، أظِهر لنا كيف ستهدأ.

يقوم التالميذ بما يلي: المالاظة ميلما يقوم أاد التالايذ متمثيج أنه يهدأ.

اكتِشف )٩0 دقيقة(
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4. يقول المعلم ما يلي: اآلن، وبما أنك تشعر بالهدوء، فإن الخطوة التالية هي التحدث. قد تبدأ في 
الصياح، ثم "تتصرف بطريقة غير مهذبة". وإذا قلت مثل هذا الكالم غير المهذب، فإنه من المحتمل أال 

يدعوك التالميذ للعب معهم. هيا بنا نجرب ذلك!
يقوم التالميذ بما يلي: التياح، فقول "أنت غي  اهذب" فذلك ان خالل تمثيل األدوار. في ون ذلك 

ال د مواسطة التلميذين اللذين يلفًان.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، يشعر كل واحد بأن مشاعره مجروحة. هناك خيار آخر وهو إخبار األصدقاء 

بأنك تشعر بجرح المشاعر. هيا بنا نبدأ بكلمة "أنا"، حيث من الممكن أن تقول: أنا أشعر بالحزن ألنني 
فعاًل أريد اللعب معكم. ولم يكن معي أي أحد آخر للعب معه. إذا قلت ذلك، فسيعرف أصدقاؤك لماذا 

تشعر بالضيق. هّيا ُنجرب هذا الرد.
يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج اللهاية الًديلة أثلاء تمثيل األدوار.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ أثلاء تمثيل األدوار ان خالل اوار، فيت: ماستخدام كلمات اهذمة 
فسماعه: لًفضه: الًفض. التأكيد على أهمية االستماع لًفضه: الًفض فتًادل األدفار وي الحديث.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاهدة فاالستماع. إضاوة نتيحة علد اللزفم.
يقول المعلم ما يلي: لقد كانت قاعدتنا األولى هي الهدوء. ولقد قمتم بتمثيل قاعدتنا الثانية. هيا بنا 

نجعل قاعدتنا الثانية هي: التحدث بأدب واالستماع.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة اإلجامات على السًورة.

5. يقول المعلم ما يلي: واآلن ماذا؟ لقد تحدثتم، لكن هل تم حل المشكلة؟ كيف عملتم على حل 
المشكلة؟ ليتحدث كل منكم مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة كيف تحج المش لة.
يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى الملاقشات. فتوجيه التالايذ للحديث اول اج المش لة ان خالل ط ح 

الًدائج. استخدام تمثيل األدوار لمساعدة التالايذ وي ع ض الًدائج إلي اد اج للمش لة. اقت اح أنه ان 
المم ن أن يقوم التالايذ وي هذا الموقف مإنهاء اللفًة التي كانوا يلفًونها ث: دعوة التلميذ اآلخ  فمدء اللفًة ان 

جديد.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ط ق لحج الخالف.

يقول المعلم ما يلي: هيا ننهي القواعد الخاصة بنا. والقاعدة األخيرة هي: حل المشكلة مًعا. لقد 
عرضتم لنا كيفية حل المشكلة مًعا من خالل تمثيل األدوار. شكًرا لكم على تعليمكم لنا. لقد بذلتم 

الكثير من الجهد.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة القاعدة األخي ة. يلًغي التحلي مالهدفء، فالتحدث مأسلوب اهذب، فاالستماع، فاج 

ا. توجيه التالايذ لفتح كتًه:. المش لة افب
6. يقول المعلم ما يلي: لقد وضعنا ثالث قواعد جيدة لمساعدتنا. هيا بنا نقوم بكتابة هذه القواعد في 

كتبنا لنتذكر كيف نستطيع حل مشكلة ما مع األصدقاء. فتح صفحة "حل المشكالت مع األصدقاء".
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: لدينا خطوات وقواعد لحل المشكالت، لذا اكتب كل قاعدة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتامة القواعد إلكمال ال مج.
يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على تخيج اش لة جديدة لوضع اج لها فرس: صورة م ج خطوة م وار 

القاعدة؛ فذلك مهدف تمديد اللشاط. يم ن للمفل: تطًيق استخدام العصف الذهني إلي اد اش الت جديدة 
اع التالايذ فاساعدته: على اختيار قتة ل سمها. فإذا كان هلاك فقت مفد إكمال التفحة وي كتاب التلميذ، 

واسمح للتالايذ مممارسة القواعد ان خالل القيام مالمزيد ان اواقف تمثيل األدوار.
7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: ختاًما لدرس اليوم، هيا بنا نشارك كيف قمنا بحل مشكلة مع صديق. اختر زمياًل 
للمشاركة معه لم تتح لك الفرصة مؤخًرا للعمل معه. اشرح الموقف الذي كنت تمر به وكيف استطعت 

حل المشكلة.
يقوم التالميذ بما يلي: االنضمام إلى زايج جديد فش ح كيف ت: اج المش لة.

يقول المعلم ما يلي: أرجو أن تشاركوا مع أسركم الخطوات الثالث التي وضعناها لحل مشكلة ما. 
واحرصوا على استخدام الخطوات في المرة التالية التي تشعرون فيها بالضيق.

الفصل الثالث: الصداقة

88

لدينا خطوات وقواعد لحل المشكالت، لذا اكتب كل قاعدة.

حل المشكالت مع األصدقاء

.3

.2

.1

و استمع. تحدث         

ِحل  المشكلة          . 
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: سنراجع درسنا األخير بطريقة مختلفة قلياًل بعض الشيء اليوم. سنتظاهر أننا 
نقوم بعمل فقرة إذاعية. سيقوم التلميذ القائد بمحاورة أربعة تالميذ آخرين. ويطرح التلميذ القائد 

سؤااًل حول كيفية حل خالف مع صديق.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد يستطيع قيادة الملاقشة على ش ج وق ة إذاعية. توجيه التالايذ علد 

اللزفم إلكمال الفق ة اإلذاعية.
يقوم التالميذ بما يلي: تمثيج الفق ة اإلذاعية فاشاهدتها.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم جميًعا على بدء درس اليوم بفقرة إذاعية. سنقوم بعمل فقرة إذاعية 
أخرى لدرسنا القادم. اإلذاعة هي طريقة للتواصل. كيف تتواصل اإلذاعة مع اآلخرين؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.
2. يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا حول معنى أن تكون صديًقا. ولقد تحدثنا كذلك حول كيفية حل 
خالف مع صديق. واليوم سنتحدث حول كيف يتشابه ويختلف أن تكون صديًقا ألحدهم عبر اإلنترنت 

عن أن تكون صديًقا ألحد في الواقع. هل تحدثت مع أحد من قبل عبر اإلنترنت؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت ارمه: الشختية.

يقوم المعلم بما يلي: ط ح أسئلة للمتامفة، اثج لمن تحدث التالايذ فاا إذا كانوا قد استخداوا جهاز كمًيوت  
ا ذكّيبا. ا لواّيبا أف هاتفب أف جهازب

يقول المعلم ما يلي: ما الذي تقومون به عند الدخول على اإلنترنت؟
يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة مما لديه: ان ت ارب.

يقول المعلم ما يلي: لقد كتبنا باألمس بعض القواعد لحل المشكالت. فهل لديكم قواعد تتعلق 
بالدخول على اإلنترنت؟

يقوم التالميذ بما يلي: ال د مذك  مفض القواعد.
يقول المعلم ما يلي: من الذي وضع القواعد لك؟ )إذا كان الرد السابق نعم(.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام المفلواات المقداة ان التالايذ لفه: كيفية استخدام الوسائج الت لولوجية 
مش ج أوضج.

يقول المعلم ما يلي: لدينا قواعد في المدرسة تتعلق بكيفية استخدام الكمبيوتر. من الذي يستطيع أن 

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الخااس
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
فضع قواعد لضمان توو  األاان علد االتتال ماإلنت نت.  
التوصية مالط ق الخاصة مال د على اآلخ ين عً  اإلنت نت.  
وه: أهمية اماية كلمات الم فر.  

االتتال ماإلنت نت.  
ال مًيوت   
األاان  
كلمة الم فر  

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
أقالم تحديد  
فرق كًي  الح :  

المف دات األساسيةنواتج التفل:
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يخبرني ببعض هذه القواعد؟
يقوم التالميذ بما يلي: الحديث عن القواعد المدرسية الستخدام الت لولوجيا.

يقوم المعلم بما يلي: توضيح أي وه: خاطئ أف توجيه التالايذ نحو استحضار القواعد.
3. يقول المعلم ما يلي: إن مشاركة األلعاب والتواصل مع األصدقاء باستخدام الكمبيوتر أمر ممتع. هيا 

نمارس تمثيل األدوار لشيء ربما يحدث عندما نلعب مع صديق. يا )اسم التلميذ( سوف تساعدني في 
تمثيل األدوار أمام الفصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: المالاظة ميلما يقوم المفل: فالتلميذ مأداء تمثيل األدوار.
يقول المعلم ما يلي: هناك لعبة أريد أن ألعبها على الكمبيوتر. وأنا أشاركها مع صديقي )اسم التلميذ(.

يقوم المعلم بما يلي: الدخول وي احادثة فتمثيج دفر طفج. فيخً  صديقه أنه فجد لفًة جديدة ي يد أن يلفًها. 
ا. فألن أختك أكً  الك وي الفم ، وأنت على ثقة مأنها لفًة جيدة. اافل  فيقول له إن أخته تلفًها فإنها امتفة اّقب
إقلاع التلميذ مممارسة اللفًة افك. فاجفج التلميذ يتدق أن فالديك ال يفلمان أنك تلفب اللفًة. هذه اللفًة وي 

الواقع لشخص أكً  وي السن، إال أنك ت يد أن تلفًها اثج أختك أف أخيك.
يقول المعلم ما يلي: ماذا يجب على )اسم التلميذ( أن يفعل؟ هل يجب عليه ممارسة اللعبة؟ تحدث إلى 

زميل مجاور.
يقوم التالميذ بما يلي: اللقاش فإمداء األسًاب المتفلقة ماختياراته:.

يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نناقش ما الذي يجب عليك يا )اسم التلميذ( فعله، وسوف يجيب المتطوع 
الذي معنا أواًل. ما الذي تعتقد أنه يجب عليك فعله؟ هل يجب عليك ممارسة اللعبة معي؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجامة.
يقول المعلم ما يلي: أنا أتفق مع أولئك الذين يقولون إنه يجب عدم ممارسة هذه اللعبة. من يمكنه 

شرح السبب؟ فّكروا في القواعد التي تعرفونها.
يقوم التالميذ بما يلي: التطوع لإلجامة.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه الحوار نحو الاقشة أن اللفًة تحتاج إلى أن ت ون االئمة عم ّيبا فتحظى ممواوقة 
الوالدين عليها.

يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نقول إنك تعتقد أنه ال يجب عليك أن تمارس اللعبة، إال أن صديقك 
يريدك بالفعل أن تلعبها. كيف تكون مهذًبا مع صديقك مع كونك ال تزال رافًضا؟ تحدث إلى زميل 

ا في تمثيل األدوار لقول ال لصديق. مجاور. وكن مستعّدً
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج اع زميل مجاور وي تمثيل األدوار لقول ال.

يقوم المعلم بما يلي: تقدي: الش   للتالايذ الذين شاركوا وي تمثيل األدوار. اختيار ثالثة أف أرمفة أزفاج 
ان التالايذ للمشاركة وي تمثيل األدوار فالتف ي  وي ط يقة لقول ال مط يقة االئمة. التوجيه علد اللزفم. فإذا 

كان التالايذ يواجهون صفومة وي تحديد الط يقة التي يقولون مها ال، واقت ح امارسة لفًة جديدة أف تلافل فجًة 
خفيفة مدالب ان ذلك.

ا. أعجبتني الطريقة التي استخدمتموها لقول ال. هل هذا الموقف مشابه  يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً
أم مختلف عن لعب لعبة مارستموها؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
4. يقول المعلم ما يلي: إن وجود قواعد لممارسة األلعاب المناسبة ألعماركم أمر جيد لكم، وكذلك عبر 

ا قد تكون غير آمنة. هيا نتكلم أكثر حول  اإلنترنت. حيث إن األلعاب المخصصة لألشخاص األكبر سّنً
ما الذي تفعله كي تكون آمًنا أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر. َمن منكم لديه كلمة مرور أو رأى شخًصا 

يستخدم كلمة مرور؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت ارمه:.

يقوم المعلم بما يلي: توضيح اا إذا كانت هلاك كلمة ا فر يت: استخدااها للوصول إلى الوسائج الت لولوجية 
الخاصة مالمدرسة. فط ح أسئلة للمتامفة عن أنواع األجهزة اإلل ت فنية التي لها كلمات ا فر، اثج الهاتف، 

فال مًيوت ، فاألجهزة اللواية.
يقول المعلم ما يلي: في اعتقادك ما السبب الذي يجعلنا نضع كلمات مرور ألجهزتنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: ال د مط ح أو اره:.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
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يقول المعلم ما يلي: إن كلمات المرور بمثابة استخدام قفل لتأمين جهاز الكمبيوتر. أين رأيت قفاًل من 
قبل؟ ناقش ذلك مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ت ارمه: اع زاالئه:.
يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى احادثات التالايذ، فيلاقش مفض ردفد التالايذ اع الفتج مأكمله.

يقول المعلم ما يلي: ما الغرض من استخدام األقفال؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.

يقوم المعلم بما يلي: التفاعج اع أو ار التالايذ، فتوضيح أن األقفال تستخدم لتأاين األشخاص فاألشياء.
يقول المعلم ما يلي: قلنا إن لدينا كلمات مرور على العديد من أجهزتنا. كيف تشبه كلمة المرور القفل؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.
يقول المعلم ما يلي: كلمة المرور تشبه القفل؛ ألنها تمنع اآلخرين من الوصول إلى ما يخصنا من 
معلومات وبيانات على الكمبيوتر. ومثلما نستخدم قفاًل لتأمين الباب، فإن كلمة المرور تساعد على 

المحافظة على أماننا. فهل يجب علينا مشاركة كلمات المرور الخاصة بنا مع األصدقاء؟
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ للمساعدة وي تلفيذ تمثيل األدوار.

يقول المعلم ما يلي: هيا بنا اآلن نمارس تمثيل األدوار. يا )اسم التلميذ( هل ستساعدني؟ هذه المرة، 
أريد أن ألعب لعبة في منزلك. ووالداك يوافقان على األلعاب التي تلعبها، إال أنني أريد كلمة المرور 

الخاصة بك للعب هذه اللعبة. فماذا تفعل؟
يقوم التالميذ بما يلي: تمثيل األدوار فيقوم التالايذ اآلخ فن مالمشاهدة.

ا، لذا ال يمكننا مشاركتها مع أي  يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم. نحن نعرف أن كلمات المرور هامة جّدً
أحد. َمن الذي يستطيع أن يشارك طريقة أخرى لقول ال بطريقة مهذبة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
يقوم المعلم بما يلي: ع ض ثالث أف أرمع ط ق لقول ال.

يقول المعلم ما يلي: أنا ُأفضل أن تقول إجابات صادقة ألصدقائك. حيث إن زمالَءك يمكنهم التعلم 
منك أيًضا. أنت تعرف كيف تكون آمًنا في مجتمعك. لذا من المهم أن تكون آمًنا وأنت تستخدم 

الكمبيوتر أيًضا. يمكننا تعلم العديد من األشياء على الكمبيوتر، لكن علينا أن نعرف كيف يمكننا 
الوصول إلى المواقع اآلمنة. َمن الذي يجب عليه أن يساعدك في العثور على مواقع آمنة؟

يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأن الوالدين فالًالغين ه: القادرفن على اساعدتلا.
5. يقول المعلم ما يلي: في مجتمعنا هذا يستطيع والدانا وأصدقاء األسرة مساعدتنا. حيث يمكن 

للمعلمين والوالدين العثور على مواقع آمنة لك لتتعلم منها. واآلن، هيا بنا نصنع ملصًقا لمساعدتنا 
في كيفية أن نكون آمنين عبر اإلنترنت. افتحوا كتابك على صفحة "تجنب أخطار اإلنترنت". في هذه 

الصفحة، ستصنعون ملصقات ألنفسكم. ما الذي يمكنكم رسمه بالملصق لتوضيح كيفية استخدام 
اإلنترنت بأمان للتالميذ اآلخرين؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اول اا يم ن رسمه.
يقوم المعلم بما يلي: كتامة األو ار على السًورة إذا كانت ستساعد التالايذ. اطالًة التالايذ مال جوع إلى 

المواقف السامقة إذا أرادفا اساعدة وي األو ار.
يقول المعلم ما يلي: ارسموا صورة عن كيفية استخدام اإلنترنت بأمان. وتأكدوا من تلوين الملصقات. 

وسوف نشارك الصور الخاصة بنا عندما ينتهي الجميع.
يقوم التالميذ بما يلي: الفمج مش ج الف د أف ممساعدة زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: ط ح السؤال التالي على التالايذ أثلاء أدائه: لللشاطم اا هو الشيء المه: الذي ي ب 
أن تذك ه عن كيف ت ون آالبا عً  اإلنت نت؟ فعلد اكتمال الملتقات، اسمح للتالايذ مالمشاركة اع اآلخ ين. 

تأكد ان أن جميع التالايذ لديه: الف صة للمشاركة اع تلميذ فااد آخ  على األقج.
الحوظة للمفل:م إذا كانت لديك أنت أف التالايذ إا انية الوصول إلى فسائج الت لولوجيا فأدفات ال س:، واسمح 

للتالايذ مإنشاء التق على ال مًيوت . فأثلاء إنشاء الملتق مواسطة التالايذ، االحه: الوقت لتلفيذ اهمة اطلومة 
اله: ماستخدام الوسائج الت لولوجية.
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ابتكر ملصًقا ُيعبر عن تجنب مخاطر اإلنترنت. كن مبدًعا. 

تجنب أخطار اإلنترنت
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6. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: لقد أظهرت أنك تعرف كيف تكون آمًنا على اإلنترنت. ما الذي تستطيع أن تخبر به 
أسرتك عن قواعد األمان عبر اإلنترنت؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة القواعد.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: سنراجع ما درسناه في الدرس السابق من خالل فقرة إذاعية. سيمثل التلميذ 

القائد إجراء مقابلة ألربعة تالميذ آخرين. وسؤالنا اليوم هو: كيف تستطيع أن تكون آمًنا عندما تكون 
متصاًل باإلنترنت؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد يستطيع قيادة الملاقشة على ش ج وق ة إذاعية. توجيه التالايذ علد 
اللزفم إلكمال الفق ة اإلذاعية.

يقوم التالميذ بما يلي: أداء الفق ة اإلذاعية كم اجفة.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على بدء درسنا بفقرة إذاعية. لقد كان هذا ممارسة رائعة للتدرب على 

الفقرة اإلذاعية التي سنقوم بكتابتها في درس اليوم.
يقوم المعلم بما يلي: إذا أا ن، يف ض اقطع ويديو على التالايذ يحتوي على وق ة إذاعية، فيطلب ان التالايذ 
ا ع ض اقطع ويديو عن ذلك، واطًع صورة ان  االاظة اا الذي ي تديه الُمذيع فكيف يتحدث. فإذا ل: ي ن اتااب
ا إلى ش ج المتدر. فإذا ل: ت ن  اإلنت نت ي ون احتواها وق ة إذاعية. تفديج الحوار المذكور ويما مفد استلادب

المتادر اتااة، واطلب ان التالايذ تذك  الفق ة اإلذاعية التي رأفها.
2. يقول المعلم ما يلي: يقوم مذيعو األخبار في البث التلفزيوني بإذاعة أخبار هامة للجميع. من منكم 

شاهد نشرة إخبارية في التلفاز من قبل؟
يقوم التالميذ بما يلي: روع األيدي لإلجامة.

يقول المعلم ما يلي: يمكنك وصف ما تتذكره عن كيف بدأت الفقرة اإلذاعية وكيف كانت تبدو؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار ثالثة أف أرمفة تالايذ لإلجامة عن السؤال.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع التالايذ وي الفتج.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السادس
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
تف ف األاداث ال ارية فالتفًي  عن اآلراء   

الشختية.
ش ح استخدام التوت فالمالمس وي وق ة   

إذاعية.
التفافن اع الزاالء وي الفتج إلعداد وق ة   

إذاعية.

الًيئة  
التلوث  
ال عي ال ائ   

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
أقالم تحديد  
فرق كًي  الح :  
اقطع ويديو يف ض وق ة إذاعية )إذا أا ن(  
علافين للفق ة اإلذاعية ذات صلة مالقضايا الًيئية ان   

التحف المحلية )إذا أا ن(
صورة لسلحفاة  
صورة لتلوث المياه  
صورة لحديقة عااة  
لوازم األعمال الفلية، اثج الخيط أف خيط الغزل، أقالم   

التحديد، أقالم التلوين، اقص، فرق اقوى، فرق رس:

المف دات األساسيةنواتج التفل:

ا كًي ة اشامهة لتلك الموجودة وي  إذا أا ن، علق وي ركن الفتج قًج مدء الدرس صورب
التفحة التي توجد وي كتاب التلميذ، على أن ت ون الفلافين هي )سلحفاة، فتلوث المياه، 

فاديقة عااة(. فإذا أا ن، و هز اقطع ويديو يحتوي على وق ة إذاعية أف صور ان اإلنت نت 
لف ضها على التالايذ. فإذا أا ن، وامحث عن كتب تدفر اوضوعاتها اول التلوث فالًيئة كي 

تضفها وي أنحاء الفتج.

ت هيز المفل: للدرس
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يقول المعلم ما يلي: شاهدوا هذا الفيديو الذي يعرض فقرة إذاعية. ماذا ترون أو تسمعون أيًضا؟
يقوم المعلم بما يلي: ع ض اقطع ويديو على التالايذ يحتوي على وق ة إذاعية أف صورة لمذيفين، فيستدعي 

ا فنظيفة،  المفل: التالايذ إلمداء المالاظات اثجم ي تدي المذيع ك اوتة، أف أن االمس المذيع تًدف اهلداة جّدب
أف أن المذيع يتحدث متوت اسموع ففاضح، أف أن اللغة التي يتحدث مها المذيع سهلة فافهواة، أف أن شف  

. المذيع اتفف مفلاية، أف أن المذيع يقف التتب القااة أف ي لس افتدالب
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار ثالثة أف أرمفة تالايذ لإلجامة عن السؤال.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة المالاظات اع الفتج مأكمله.
يقول المعلم ما يلي: تخبرنا النشرات اإلخبارية والصحف المطبوعة أو اإللكترونية أو التي تذاع عبر 

التلفاز أو الراديو عن األحداث الجارية. واألحداث الجارية هي ما يحدث في محافظتنا التي نعيش فيها 
أو في بلدنا أو في العالم من حولنا. في بعض األحيان نتعلم عن األشياء في بيئتنا. ولقد تعلمنا في وقت 

مبكر من هذا العام الدراسي أننا نريد أن نكون أصدقاء جيدين للبيئة. هل يمكن ألحدكم التفكير في 
طريقة نكون بها أصدقاء للبيئة؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.
يقول المعلم ما يلي: نحن جزء من األسرة البشرية الكبيرة، وعلينا مسؤولية تجاه المحافظة على البيئة 

التي نعيش فيها. هيا بنا نفكر اليوم بشكل أكبر في كيف نكون أصدقاء للبيئة.

الحوظة للمفل:م ان المم ن أن تختار جمع فاستخدام علافين التحف المحلية التي ت كز على قضايا الًيئة. 
ا لذلك. فتفديج الحوار المذكور ويما مفد طًقب
يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالايذ.

3. يقول المعلم ما يلي: واآلن افتح كتابك على صفحة "عناوين الفقرة اإلذاعية". انظر إلى الصفحة. 
تخيل أنك تفتح الصحيفة في أحد األيام لتقرأ هذه العناوين. استمع إلى كل عنوان وأشر إليه وأنا أقرؤه 

بصوت مرتفع.
يقوم المعلم بما يلي: ق اءة كج علوان متوت ا تفع.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى الفلافين فالمتامفة.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: يزيل التالميذ النفايات من البحر للحفاظ على السالحف البحرية

يقول المعلم ما يلي: لماذا قد يتسبب البالستيك في تعرض السالحف للمرض؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

يقول المعلم ما يلي: ال تعلم السالحف أن البالستيك ليس طعاًما، ومن َثّمَ إذا أكلت السالحف 
البالستيك؛ فإنها من الممكن أن تمرض بشدة. في رأيكم كيف ذهب البالستيك إلى حيث تعيش 

السالحف؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار ثالثة أف أرمفة تالايذ لإلجامة عن السؤال.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع التالايذ وي الفتج.
يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى الصورة التالية. هل تعتقد أنه يجب أن نشرب هذه المياه؟ لماذا وِلَم ال؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.
يقول المعلم ما يلي: العنوان هو: يزيل أفراد المجتمع النفايات من النهر للحفاظ عليه. لماذا قد يكون 

وجود النفايات بالقرب من مياه الشرب الخاصة بنا شديد الضرر لنا؟
يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.

يقول المعلم ما يلي: ألن التلوث شيء ضار، وال يمكننا شرب المياه الملوثة، ألنها سوف تصيبنا 
باألمراض. العنوان التالي هو: يزرع الجيران النباتات في الحديقة العامة. هل تعتقد أن زراعة حديقة 

جديدة سيكون مفيًدا للبيئة؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار ثالثة أف أرمفة تالايذ لإلجامة عن السؤال.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع التالايذ وي الفتج.
يقول المعلم ما يلي: سنقوم اليوم بالتفكير والتعلم أكثر عن هذه، ثم نقوم بكتابة فقرة إذاعية.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ضع دائرة حول العناوين التي تريد تقديمها في الفقرة اإلذاعية.

الفصل الثالث: الصداقة
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ضع دائرة حول العناوين التي تريد تقديمها في اإلذاعة المدرسية.

يزيل التالميذ النفايات من البحر 
للحفاظ على السالحف البحرية

يزيل أفراد المجتمع النفايات من النهر 
للحفاظ عليه

يزرع الجيران النباتات في الحديقة 
العامة

عناوين الفقرة اإلذاعية

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
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يقول المعلم ما يلي: هيا نخصص بعض الوقت للتفكير. ما هو العنوان الذي جذب اهتمامك بشدة؟
يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  وي الفلافين فاالستفداد لالختيار.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنتبع اإلرشادات. ضع دائرة حول العنوان الذي تريد أن تقرأه في الفقرة 
اإلذاعية.

يقوم التالميذ بما يلي: فضع دائ ة اول علافين الفق ة اإلذاعية.
4. يقول المعلم ما يلي: التفت إلى زميل مجاور وشارك رأيك الشخصي أو ما يدور في ذهنك عن العنوان. 

ما الذي تعرفه بالفعل عن التجربة عن عنوان الفقرة اإلذاعية الذي اخترته؟
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج لالستماع لمحادثات التالايذ فتش يفه: علد الض فرة.
ا على الًيئة.  الحوظة للمفل:م إذا أا ن، وضع مفض ال تب وي أنحاء الفتج لتش يع التالايذ على المحاوظة جيدب

ا الًحث عن صور على شً ة  ع التالايذ على اللظ  إلى التور الموجودة وي ال تب. فيم ن للمفل: أيضب فشّ ِ
اإلنت نت ليشاهدها التالايذ.

يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نأخذ بعض الدقائق في النظر إلى الكتب والصور لتساعدنا على فهم 
العناوين. حيث يصف كل عنوان األشخاص وهم يقومون بحل مشكلة ما. تحدثوا مًعا عن التفاصيل 

الموجودة في الصور. وابحثوا عن المزيد من المعلومات في الكتب.
يقوم التالميذ بما يلي: اللظ  إلى التور فال تب. اللقاش اع زاالئه: وي الفتج.

يقول المعلم ما يلي: إذا أردنا أن نكون أصدقاء جيدين للبيئة، فعلينا العناية بها. يصف كل عنوان من 
العناوين العناية بالبيئة. التفت إلى زميل مجاور وأخبره بالطرق األخرى التي يمكنك استخدامها لحل 

المشكلة.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج لالستماع لمحادثات التالايذ فتش يفه: علد الض فرة.
يقول المعلم ما يلي: لقد سمعت العديد من األفكار الرائعة. من يرغب في مشاركة البعض منها؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أرمفة أف خمسة تالايذ للمشاركة اع الفتج مأكمله.
يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة اع الفتج مأكمله.

5. يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نستخدم استراتيجية األركان األربعة لتحضير فقرة إذاعية تدور حول 
أن نكون أصدقاء للبيئة. سنتناول اليوم ثالثة أركان فقط؛ ألن لدينا ثالثة عناوين. انظروا إلى الصور 

الموجودة في أركان الفصل الثالثة. توجد صورة لسلحفاة، وصورة لنفايات ُملقاة في الماء، وصورة 
لحديقة عامة. اذهبوا إلى الركن الذي تهتمون به أكثر واجلسوا.

يقوم التالميذ بما يلي: التح ك نحو ال كن فال لوس أسفج التور.
يقوم المعلم بما يلي: تقسي: التالايذ إلى ا موعات الفتلة إذا كان هلاك كثي  ان التالايذ، فيفمج التالايذ 

ا على إعداد وق ة إذاعية. اضًط فتي ة الفمج فالحوار التاليين مالط يقة المالئمة لفتلك. ففو  المزيد ان  افب
الدع: أف االستقاللية اسب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: أنتم اآلن مذيعو األخبار في مجموعتكم، وتقدم الفقرة اإلذاعية األخبار للتالميذ 
اآلخرين حول العنوان الذي وضعتم دائرة حوله في كتاب التلميذ. فما هي أنواع األشياء المهمة كي تخبر 

بها مستمعيك؟ ناقشوا هذا األمر في مجموعاتكم.
يقوم التالميذ بما يلي: التف ي  فالاقشة اا الذي ي ب أن يت: تقديمه وي الفق ة اإلذاعية.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي أنحاء الفتج فاالستماع لمحادثات التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: إذا كان هناك شيء ال تعرفه، فاستخدم الكتب لمساعدتك في معرفة المزيد. ناقش 
األسئلة التي لديك، ثم ألِق نظرة على الكتب لمحاولة العثور على اإلجابات. يمكنك استخدام الصور أو 

النص للعثور على اإلجابات.
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة األسئلة فاستخدام ال تب للفثور على اإلجامات.

يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نبدأ تخطيط الفقرة اإلذاعية الخاصة بنا. الفقرة اإلذاعية لها بداية، 
ووسط، ونهاية مثل القصة تماًما. أواًل، يتم عرض العناوين. أخبروا المستمعين لماذا ُيعد هذا العنوان 
ا. على سبيل المثال، من الممكن أن تبدأ كاآلتي )اسم مدينتك(، ثم التالميذ الذين يقومون  خبًرا مهّمً
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بإزالة البالستيك وإنقاذ السالحف. حيث إن أكل البالستيك من الممكن أن يجعل السالحف مريضة. 
ومن َثّمَ فإن إزالة البالستيك تنقذ السالحف من التعرض لألمراض. واآلن، حان الوقت إلعداد المقدمة 

للمجموعة.
يقوم التالميذ بما يلي: إعداد اقداة للفق ة اإلذاعية.

يقول المعلم ما يلي: في منتصف الفقرة اإلذاعية، يتم استخدام الصور لتوصيل المشاعر المتعلقة 
بأحد عناوين الفقرة اإلذاعية. لذا، في إطار مجموعتك، حدد ما هي الصور التي تريد رسمها، وَمن 

سيقوم برسمها.
يقوم التالميذ بما يلي: تحديد التور فَان سيقوم م سمها.

يقول المعلم ما يلي: في نهاية الفقرة اإلذاعية، اقترح كيف يستطيع اآلخرون المساعدة. فكر في إطار 
مجموعتك في الطرق التي يمكن بها مساعدة األشخاص على أن يكونوا أصدقاء جيدين للبيئة.

يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني ان أجج إي اد الول للمش لة.
يقول المعلم ما يلي: اآلن، لديك بداية، ووسط، ونهاية لفقرتك اإلذاعية. حان اآلن وقت رسم الصور 

الخاصة بكم وتقديم الفقرة اإلذاعية.
قد تستخدم لوازم الرسم الموجودة في )المكان الذي توجد فية المواد الفنية( من أجل عمل ملصق 

لتحمله أثناء تقديمك للفقرة اإلذاعية.
يقوم التالميذ بما يلي: رس: خطة مالتفافن اع مفضه: الًفض لتقدي: وق ة إذاعية تتلافل ادثبا ان 

األاداث ال ارية.
يقوم المعلم بما يلي: رمما يحتاج التالايذ إلى التوجيه. لذا على المفل: أن يت ول وي أنحاء الفتج أثلاء قيام 

التالايذ مفمج الخطة؛ فذلك ان أجج تووي  الدع: له:. استخدام الجرس إلعادة جذب انتًاه التالايذ إليه ا ة 
أخ ى قًج انتهاء الدرس.

6. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على حسن انتباهكم. سأختار مجموعة منكم بشكل عشوائي كي تقدم 
الفقرة اإلذاعية في الدرس القادم في اليومين القادمين.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار علوان وق ة إذاعية لتقديمه وي اقداة الدرس القادم. فإذا كان هلاك أكث  ان 
ا موعة قد عملت على نفس الفلوان، وإنه يسمح ألكث  ان ا موعة متقديمه وي مداية الدرس.

يقول المعلم ما يلي: لقد رأينا المذيع اإلخباري يرتدي مالبس أنيقة ويجلس معتداًل ويتحدث بوضوح. 
روا هذه األمور وأنتم تقدمون الفقرة اإلذاعية. تذّكَ

7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: لقد ألقينا نظرة اليوم على عناوين الفقرة اإلذاعية وفكرنا في الطرق التي يمكننا 
استخدامها حتى نكون أصدقاء جيدين للبيئة. هل يستطيع )اسم التلميذ( الحضور والقيام بقيادة 

الختام اليوم؟
يقوم المعلم بما يلي: استدعاء أاد التالايذ لقيادة ختام درس اليوم. ي ب أن يختار التلميذ القائد ثالثة آخ ين 

ليشاركوا و  ة جديدة تفلموها ذلك اليوم.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة و  ة جديدة سًق تفلمها ان درفس اليوم.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
الحوظة للمفل:م أثلاء دخول التالايذ إلى الفتج، اجمع الم موعة األفلى ليًدؤفا الف ض، فاالحه: مفض الدقائق 

الستف اض الفق ة اإلذاعية أف التدرب عليها أثلاء اتامفة الًاقين له:. اطلب ان التالايذ تحضي  اقداة الفق ة 
اإلذاعية ففسطها فخاتمتها.

يقول المعلم ما يلي: سنراجع ما درسناه في الدرس السابق من خالل فقرة إذاعية. مجوعتنا األولى هي 
)اذكر أسماء َمن في المجموعة األولى(.

يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: وق ة إذاعية اول أاد األاداث الًيئية الحالية.
يقول المعلم ما يلي: أشكركم على تقديم فقرة إذاعية في بداية درس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار الفلوان ال ئيسي الثاني الذي سُيف ض وي مداية اليوم التالي. إذا عملت أكث  ان 
ا موعة فاادة على نفس الفلوان ال ئيسي، واخت  أكث  ان ا موعة لًدء الف ض وي مداية الدرس.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد أحببت الطريقة التي عبرتم بها عن كيفية حل المشكالت مًعا. أنا سعيد 
ا، فنحن نحاول أن نكون أصدقاء للبيئة. سنحاول اليوم حل نوع مختلف من المشكالت. تحب سارة  حّقً

زيارة مختلف األماكن بصحبة أصدقائها. تزور سارة بصحبة أصدقائها أحد الرموز. هل يستطيع أحدكم 
أن يذّكر التالميذ في الفصل بما تعنيه كلمة رمز؟

يقوم التالميذ بما يلي: ع ض أو ار فاشاركة اا وهموه ان الدرفس السامقة.

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس السامع
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
استخدام عملية التتمي: الهلدسي لتتمي: نتب تذكاري.  
التفافن اع أعضاء الف يق إلنهاء أاد التتااي: الهلدسية.  
اكتشاف أي عيوب وي التتمي:، فت  مة اختلف األشياء   

فامت ار الول لحج اا يواجهه: ان اشاكالت.

راز  
عملية التتمي: الهلدسي  

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
أقالم تحديد  
فرق كًي  الح : أف فرق رس: كًي  الح :.  

لوازم مسيطة لتتمي: راز.
فرق اقوى  
عيدان األسلان  
أناميب ان ال  تون )لفائف الملاديج الورقية،   

الاشف(
شفاطات الش ب  
اشامك فرق  
عتّى صغي ة  
عتّى خشًية  
ش ائط قماش الونة )أسالك نحاسية للفب(  
ش يط الصق  
صمغ  
صور لًفض ال اوز أف كتب لها  

المف دات األساسيةنواتج التفل:

اطلع على مفض ال تب التي تتحدث عن راوز افيلة وي الم تًة إذا أا ن ذلك. إذا ل: تتوو  لديك أي 
كتب، واطًع عدة صور ان اإلنت نت، أف اخت  مفض األااكن السيااية أف المواد األخ ى التي تتف 

ا احلية أف فطلية. راوزب

ت هيز المفل: للدرس
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يقول المعلم ما يلي: الرمز هو عبارة عن بناء ُيعبر عن إحدى الشخصيات أو األحداث الهامة. فما هي 
الرموز التي رأيتموها أو زرتموها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام المصافحة، والمشاركة، والتحية بكف اليد لتش يع التالايذ على اشاركة 
ت ارمه: الشختية.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة الت ارب الشختية اع زاالئه:.
يقول المعلم ما يلي: رأيت باألمس صورة لـ "رمز الصداقة المصرية الروسية" الذي يقع بالقرب من السد 

العالي.
يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالايذ.

 يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "رمز الصداقة". هذه صور لـ "رمز الصداقة 
المصرية الروسية". في رأيكم، ما هو سبب تسمية الرمز باسم "رمز الصداقة المصرية الروسية"؟

الحوظة للمفل:م كلمة راز هي ان المف دات التي سيتفلمها التالايذ وي هذا الدرس. يلًغي على التالايذ أن 
ي ونوا قادرين على فصف ال از شفوّيبا، فال ااجة إلى التدرب على كتامة ال لمة أف ق اءتها. اسب استوى 

الق اءة لدى التالايذ، وإن اس: ال از وي اد ذاته فعلوان صفحة كتاب التلميذ قد يمثالن تحديبا علد ق اءتهما أف 
ا ان الدع:، فعّدل وي الحوار إذا لزم األا . كتامتهما. قدم له: ازيدب

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة. ُبني سد أسوان بمساعدة دولة أخرى، تلك الدولة هي روسيا. 

انظروا بعناية إلى الرمز ما األشكال التي تراها؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار ثالثة أف أرمفة تالايذ لإلجامة عن السؤال.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األو ار اع التالايذ وي الفتج.
يقول المعلم ما يلي: ستعملون مع زمالئكم في الصف لتصميم رمز. فكروا فيما سيعبر عنه هذا الرمز. 

من هو الشخص أو الشيء الذي سيعبر عنه هذا الرمز؟
يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة الغ ض ان هذا ال از اع ماقي الزاالء وي ا موعات صغي ة.

يقول المعلم ما يلي: تحدثتم قبل قليل عن بعض الرموز التي رأيتموها أو قمتم بزيارتها. واآلن، سنفكر 
في كيفية تصميم أحد تلك الرموز. سنستخدم التصميم الهندسي لنصمم أفضل رمز يمكننا عرضه. 
هناك جزء آخر من العملية نقوم به قبل البدء في التصميم، أال وهو البحث. فقد بدأنا تلك العملية 

حينما تحدثنا عن شكل "رمز الصداقة المصرية الروسية". لننظر إلى صور رموز أخرى.
يقوم المعلم بما يلي: توزيع ال تب فالتور على التالايذ لمقارنة أنواع ال اوز. استخدام راوز احلية إذا 

أا ن.
يقوم التالميذ بما يلي: استخدام كتب فصور الكتشاف صور اختلف ال اوز.

يقوم المعلم بما يلي: الت ول وي الفتج اع تش يع التالايذ على اللظ  مفلاية إلى أش ال اختلف ال اوز 
فاوادها.

يقول المعلم ما يلي: يضع المهندسون خطة قبل بدء عملية البناء. ارسموا أحد الرموز التي تريدون 
تصميمها داخل المربع في كتبكم. ضعوا أشكااًل في رسوماتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: رس: أاد ال اوز.
الحوظة للمفل:م إذا اخت ت ت وين ا موعات ان التالايذ على نحو اختلف، وغّيِ  اإلرشادات التالية.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، شاركوا رسوماتكم مع زمالئكم في الصف. اختاروا أفضل أجزاء أعجبتكم من 
بين رسومات زمالئكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ال سواات فالاقشتها.
يقوم المعلم بما يلي: توزيع فرقة اخططات أف فرقة رس: كًي ة على كج ا موعة.

يقول المعلم ما يلي: ستستخدمون أفضل أجزاء من بين رسومات زمالئكم لرسم خطة واحدة لبناء أحد 
الرموز للصف. استخدموا ورقة رسم كبيرة لرسم الرمز.
ا ل س: ال از. يقوم التالميذ بما يلي: الفمج افب

يقول المعلم ما يلي: لقد أجريتم بحًثا وفكرتم في كيفية تجميع أفكاركم. اآلن، حان وقت التصميم.

91

ارسم صورة لنصب تذكاري تود صنعه.

رمز الصداقة

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
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ز لوازم ولية اتفددة يم ن توزيفها مسهولة على الم موعات أف ضفها وي ا ان يتوسط  الحوظة للمفل:م جّهِ
الفتج. إذا فضفت المواد وي التتف الفتج، وش ع كج صف على اختيار تلميذ لي ون اسؤفالب عن المواد 
في مع لزاالئه المواد التي يحتاجونها. وهذا األا  سيملع تح ك الفديد ان التالايذ وي أرجاء الفتج وي آٍن 

فااد. تأكد أن التالايذ يف وون أين يضفون المخلفات، فأين يم ن إعادة تدفي  مقايا المواد القاملة لالستخدام.
يقول المعلم ما يلي: يمكنكم استخدام المواد الفنية التي وضعتها )مكان المواد(. تناقشوا كمجموعة 

واحدة ما هي المواد التي ستستخدمونها لتصميم الرمز.
يقوم التالميذ بما يلي: اختيار المواد.

يقول المعلم ما يلي: بعدما تقررون ما هي المواد التي ستستخدمونها، من هنا سيحين وقت تصميم 
الرمز. ال تنسوا األشكال التي رسمتموها، وكذلك اتبعوا خطتكم.

ا. يقوم التالميذ بما يلي: مدء التتمي: افب
يقوم المعلم بما يلي: الت ّول وي أرجاء الفتج أثلاء الاقشات التالايذ. تش يع التالايذ على اتًاع الخطة 

التي فضفوها. استخدام جرس الستفادة انتًاه التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: إذا ناديت على أحد الصفوف، فليتفضلوا بمشاركة الرمز الذي صمموه. أخبرونا 

ر عن شيء ما أم أحد األشخاص؟ ر عنه الرمز الذي صممتموه، هل يعّبِ ا يعّبِ عّمَ
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة ال اوز.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة الرموز التي صممتموها. في كثير من األحيان يفكر 
المهندسون في طرق يمكنهم من خاللها تحسين تصميم ما. هل جربتم شيًئا ما لم يعمل بشكل جيد؟ 

هل ترون أن الرمز الذي صممتموه ال ينقصه أي شيء؟ تناقشوا مع مجموعاتكم في طرق يمكن من 
خاللها تحسين الرمز الذي صممتموه.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره: لتحسين ال اوز.
الحوظة للمفل:م إذا كان لديك اا ي في ان الوقت، واسمح للتالايذ متطًيق مفض التفديالت لتحسين ال اوز.
3. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: لقد اكتشفنا اليوم بعض الرموز. واتبعنا عملية التصميم الهندسي. هل يستطيع 

)اسم التلميذ( الحضور والقيام بقيادة الختام اليوم؟
يقوم المعلم بما يلي: تفيين تلميذ لختام الدرس. ي ب على التلميذ القائد استدعاء ثالثة تالايذ الستف اض 

األاور التي فاجهوها طوال اليوم، سواء أكانت سهلة أم صفًة. يم لك أن تتيح للتلميذ القائد استخدام عصّىّ 
األسماء إذا كان تالايذك يستطيفون ق اءة األسماء. إن ل: يستطيفوا، واسمح للتلميذ القائد ماللداء على ثالثة 

اتطوعين.
يقوم التالميذ بما يلي: استف اض األاور التي فاجهوها على ادار درفس اليوم، سواء أكانت سهلة أم 

صفًة.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
الحوظة للمفل:م ميلما يدخج التالايذ إلى الفتج، اجمع الم موعة التالية لًدء الف ض. االحه: مفض الدقائق 

لتقدي: الفق ة اإلذاعية أاام ماقي التالايذ. اطلب ان التالايذ تحضي  اقداة الفق ة اإلذاعية ففسطها فخاتمتها.
يقول المعلم ما يلي: سنراجع ما درسناه في الدرس السابق من خالل تقديم فقرة إذاعية أخرى 

ومشاهدتها. هاّلَ تقدمت المجموعة التي ستقدم فقرة إذاعية عن )اسم الموضوع( وبدأت العرض؟
يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: وق ة إذاعية اول أاد األاداث الًيئية الحالية.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على تقديم فقرة إذاعية في بداية درس اليوم. ستقدم المجموعة األخيرة 
فقرة إذاعية عن درسنا القادم. هاّلَ ذكرتم لي فكرة واحدة سبق لكم سماعها حول موضوع كيف تكون 

صديًقا للبيئة؟
يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّىّ األسماء الختيار تلميذين على األقج للمشاركة.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد استمتعنا باألمس في العمل مًعا كأصدقاء. فقد صممنا رموًزا تعبر عن 
شيء ما. حيث تساعدنا الرموز في تأمل األشخاص واألحداث المميزة. أما اليوم، فسنعبر عن أصدقائنا. 
لقد تحدثنا سابًقا عن أوجه التشابه واالختالف بيننا. فهذا األمر ينطبق كذلك على أصدقائنا. لنشارك 

بعض األمور التي نتشابه فيها مع أصدقائنا.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالايذ للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األاور التي يتشامهون ويها اع زاالئه:.
ا. إنه ألمر جيد أن تتشابه مع اآلخرين. وفي نفس الوقت، من الجيد أن  يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً

تكون مختلًفا. إًذا كيف نختلف عن أصدقائنا؟
يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأاثلة عن أفجه االختالف.

يقوم المعلم بما يلي: االهتمام مأن ي ون التالايذ وي ا موعات تف ض أفجه االختالف. وفلى سًيج المثال، 
يم ن ت وين ا موعات ان أفالد فملات، ألوان االمس اختلفة، تالايذ ي تًون ماليمين فآخ فن ماليسار، ان 

يحًون الق اءة أف أو ار ان هذا القًيج.
يقول المعلم ما يلي: يعجبني أننا مختلفون، وكذلك متشابهون. لقد تحدثنا من قبل هذا العام عما 

يجعلنا منفردين. ما معنى أن تكون فريًدا؟
يقوم التالميذ بما يلي: تف يف كلمة و يد مط يقته:.

ا وي كج شيء، وي اال ل: يتذك   يقوم المعلم بما يلي: اشاركة و  ة أنه ال يوجد شختان اتشامهان تمااب

تفلَّ: )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

نظ ة عااة الدرس الثاان
المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
اقارنة أفجه التشامه فاالختالف مين األو اد.  
تحديد السمات المميزة للذات فلآلخ ين.  
ا لتتمي: َعل: صداقة.   داج التقاليد فاا يتف د مه كج شخص افب

الثقاوة  
الفادة  
اتف د  

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
أقالم تحديد  
فرق كًي  الح :  

المف دات األساسيةنواتج التفل:
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التالايذ تف يف كلمة و يد.
3. يقول المعلم ما يلي: يبدو بعض الناس، مثل أفراد العائلة أو التوائم على وجه الخصوص، متشابهين. 

لكن في الواقع حتى التوائم يكونون مختلفين عن بعضهم البعض وفريدين. فقد يحب التوائم القيام 
بأمور مختلفة أو تناول طعام مختلف. فهذه االختالفات تجعلهم فريدين. كيف تبدون فريدين مقارنًة بـ 

زميل مجاور؟ تحدثوا عن األمور التي تتشابهون فيها وتنفردون.
يقوم التالميذ بما يلي: التحدث عن أفجه التشامه فاالختالف.

يقول المعلم ما يلي: لنقف جميًعا. سأقوم بتقسيمكم إلى مجموعات. ابحثوا عن شيء تتشابهون فيه 
جميعكم في كل مجموعة. وبعدها أخبروا مجموعاتكم بما تنفردون به.

يقوم المعلم بما يلي: تقسي: التالايذ إلى ا موعات ان خمسة إلى 10 تالايذ. إرشاد التالايذ لتأاج كيف 
ا التفات التي يتف د مها كج  ا ليتأالوا الاقب يتشامهون ويما ميله:. تش يع التالايذ على اساعدة مفضه: مفضب

اله:. اختيار تالايذ ليذّكِ فا ا موعاته: مالملاقشة التالية.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أفجه التشامه فاالنف اد.

ا. أحد األشياء التي نحب القيام بها مع أصدقائنا وعائالتنا هو  4. يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً
االحتفال مًعا. فعلى سبيل المثال، معظمنا يحتفل بعيد ميالده، لكن هل نحتفل به جميعنا بنفس 

الطريقة؟ شاركوا أصدقاَءكم، كيف تحتفلون بأعياد ميالدكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: التحدث عن االاتفال مأعياد الميالد.

يقوم المعلم بما يلي: تش يع التالايذ على ع ض التفاصيج، اثج الم ان الذي ااتفلوا ويه مأعياد ايالده:، 
ا؟ إرشاد التالايذ لتأاج  ا خاّصب فان اض  الحفج، فتقاليد كج افج. هج يلفًون ألفامبا افيلة؟ هج يقداون طفااب

أفجه التشامه فاالختالف مين االاتفاالت.
يقول المعلم ما يلي: يبدو أنكم تستمتعون كثيًرا في احتفاالت أعياد الميالد. وتبدو حفالتكم فريدة 

كذلك؛ ألنها ُنظمت خصيًصا لكم. يحتفل األصدقاء بكثير من األشياء مًعا. فما هي بعض األمور التي 
تحتفلون بها مع أصدقائكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
يقوم المعلم بما يلي: السؤال عن األلفاب التي يلفًونها فاألغاني التي يغلونها، إذا ل: يذك فا ذلك.

يقول المعلم ما يلي: في بعض األحيان نحتفل بالعطالت أو التقاليد الخاصة مع عائالتنا ومجتمعنا. 
فما هي بعض التقاليد الموجودة في مجتمعنا؟ فكروا وشاركوا ما يدور في أذهانكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
يقوم المعلم بما يلي: إرشاد التالايذ إذا فاجهوا صفومة وي ذك  التقاليد الم تمفية ان خالل تقدي: 

اقت ااات.
يقول المعلم ما يلي: ما الذي تقومون به في تلك التقاليد الخاصة؟ هل تلعبون بعض األلعاب؟ هل 

تغنون أغاني معينة؟
يقوم التالميذ بما يلي: االستم ار وي الملاقشة فع ض ط ق افيلة لالاتفال.

5. يقول المعلم ما يلي: لنمرح قلياًل مع مجموعاتنا. فكروا في إحدى األغاني التي تحبون غناَءها 
في االحتفاالت. قد يعرف جميع أعضاء المجموعة تلك األغاني. وقد يعرفها القليل منكم. ستختار 

مجموعتكم أغنية ما لكي يتعلمها التالميذ في الفصل. استمعوا إلى أفكار بعضكم واختاروا أغنية 
مها. تحدثوا إلى فريقكم. ما هي األغنية التي يمكنكم تعليمها للتالميذ في الفصل؟ يمكننا جميًعا تعّلُ

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث اع ا موعاته: الختيار أغاٍن.
يقول المعلم ما يلي: تعرفنا في فصل "أنغام الموسيقى" على درجات الصوت المرتفعة والمنخفضة. 

اكتشفنا األصوات الصاخبة واللينة. ساعدونا على سماع تلك األصوات أثناء تعليم األغنية بحيث يمكننا 
مها بشكل صحيح. تعّلُ

يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاالستماع لملاقشات التالايذ. التأكد أن التالايذ يفلِّمون زاالَءه: ا موعة 
اتلوعة ان األغاني. يم لك االطالع على قائمة أغاني األطفال األكث  شفًية، فاسمح للتالايذ ماختيار إاداها. 

جهز ا انبا وي الفتج اتى يتدرب ويه التالايذ إذا أا ن ذلك.
ا لتفلي: األغلية. يقوم التالميذ بما يلي: التدرب افب
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يقول المعلم ما يلي: لقد حصلتم على وقت للتدرب. واآلن، لنتعلم بعض األغاِني. إذا كنتم تعرفون 
األغنية، فيمكنكم االنضمام. ستقود كل مجموعة أغنية واحدة. من المجموعة التي تريد قيادة الغناء 

أواًل؟
يقوم التالميذ بما يلي: قيادة األغاِني فاالنضمام للغلاء.

يقوم المعلم بما يلي: التأكد أن كج ا موعة تقود أغلية. اطالًة التالايذ مالفودة إلى اقاعده: علد االنتهاء ان 
الغلاء.

6. يقول المعلم ما يلي: كان هذا ممتًعا. تحدثنا اليوم عن أوجه التشابه واالختالف بين األصدقاء. 
وتحدثنا عما يجعلنا منفردين. وتحدثنا كذلك عن التقاليد والثقافة. لنعبر عما تعلمناه عن طريق 

تصميم َعلم. يمكن أن يعرض لنا هذا الَعلم كيف يحتفل كل منا بالصداقة. ما الذي يمكننا إضافته إلى 
َعلم صداقتنا؟ استخدموا وقت التفكير لتفكروا في كيفية تصميم َعلمكم الخاص.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير.
يقول المعلم ما يلي: من يرغب في مشاركة إحدى األفكار؟

ا التالايذ مالمفاني ال اوز فاأللوان التي يحملها.  يقوم المعلم بما يلي: يم ن للمفل: ع ض الَفل: المت ي اذّكِ ب
تش يع التالايذ على االستمتاع مَفل: التداقة الذي صمموه عن ط يق ع ض صور لألااكن المفضلة فالتقاليد 

فاا يلف د مه التلميذ.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة! واآلن لنستعد لتصميم أعالمنا. افتحوا صفحة "علم الصداقة" 
في كتاب التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى التفحة التحيحة.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم علًما للصداقة. اعرض األشياء التي تتميز بها كصديق.

يقول المعلم ما يلي: عندما تكونون جاهزين، يمكنكم بدء تصميم الَعلم. تحدثوا مع زميل مجاور 
إذا احتجتم إلى مزيد من األفكار. وسأكون موجوًدا في حال احتجتم إلى أي مساعدة.

يقوم التالميذ بما يلي: صلاعة َعل: صداقة.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول فاساعدة التالايذ علد الحاجة. تلسيق اشاركة األعالم اع اآلخ ين ماستخدام 
است اتي ية ان اختيار المفل:، فذلك علداا يلتهي التالايذ. ان مين تلك االست اتي يات معرض التجول، أف 

شيء أكث  وفالية اثج المصافحة، والمشاركة، والتحية بكف اليد.
7. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 

زمالئهم واالستماع إليهم.
يقول المعلم ما يلي: لقد أعجبتني األعالم التي صممتموها. سيختار التلميذ القائد بعض التالميذ 

للتحدث عن أكثر األشياء أهمية التي أضفتموها إلى الَعلم.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد الختيار عصّىّ األسماء فقيادة ختام اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

الفصل الثالث: الصداقة

92

ارسم علًما للصداقة. اعرض األشياء التي تتميز بها كصديق.

عَلم الصداقة
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
الحوظة للمفل:م ق: مت ميع الم موعة األخي ة أثلاء دخول التالايذ الفتج لتقوم مالتقدي:. االحه: مفض الدقائق 
لتقدي: الفق ة اإلذاعية أاام ماقي التالايذ. اطلب ان التالايذ تحضي  اقداة الفق ة اإلذاعية، ففسطها، فخاتمتها.

يقول المعلم ما يلي: اليوم سنستمع إلى فقرة إذاعية حول األحداث البيئية الحالية من المجموعة 
األخيرة.

يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: وق ة إذاعية اول أاد األاداث الًيئية الحالية.
2. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على تقديم فقرة إذاعية في بداية درس اليوم. تسعدني معرفة العديد 

من الطرق لتكون صديًقا للبيئة. أعلم أنه يصعب على كثير منكم الوقوف في مقدمة الفصل والتحدث 
في بداية هذا العام. لقد تعلمتم أن أصدقاَءكم سيقدمون لكم المساعدة. هيا نتأمل بعًضا من األشياء 

الممتعة التي قمتم بها في الفصل. استخدموا وقت التفكير ثم سنقوم بمشاركة التفكير مع المجموعة.
يقوم المعلم بما يلي: اختيار عدة تالايذ لمشاركة اا يفضلونه عن المدرسة فالتفل: مم  د استفداد التالايذ. 
قد ي ون التالايذ محاجة إلى التذكي  مخً ات التفل: السامقة هذا الفام. االهتمام ماستف اض المحافر األرمفة 

التي ت: تفلُّمها خالل الفام. استدعاء الذك يات فاالستمتاع مالمحادثة اع التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره: اسب ردفد اآلخ ين.

3. يقول المعلم ما يلي: إنه من الممتع التأمل بشأن ما تعلمناه مًعا. واآلن لدي سؤال. هل تفضلون عمل 
ألبوم الفصل لذكرياتنا؟

يقوم المعلم بما يلي: إخ اج كتاب التلميذ لمشاركته اع التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: هيا نقوم بإنشاء ألبوم الفصل. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة، ذكرياتي.

يقوم التالميذ بما يلي: وتح كتاب التلميذ على التفحة التحيحة.
يقول المعلم ما يلي: إن اإلرشادات في هذه الصفحة بسيطة. تابعوا معي اإلرشادات التي أقرؤها.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم ذكريات رائعة عن األشياء التي تعلمتها.
يقول المعلم ما يلي: سنستخدم الصفحة كجزء من ألبوم الفصل. أواًل ليكتب كل منكم اسمه على 

السطر أسفل الصفحة. من فضلكم ليكتب كل منكم االسم اآلن. اكتبوا األسماء بخط واضح ألن أعمالكم 
سيتم إدراجها في األلبوم.

يقوم التالميذ بما يلي: كتامة األسماء مخط فاضح على السط .
يقوم المعلم بما يلي: تفديج المحادثة لتالئ: الملاقشة المً  ة وي الفتج. إضاوة قائمة ألو ار التالايذ على 
السًورة لتساعده: على التذك . االهتمام ماستخدام كتاب التلميذ لمساعدة التالايذ على التف ي  وي األشياء 

الخاصة التي قااوا مها.
يقول المعلم ما يلي: لقد سمعت العديد من األفكار عن األشياء المميزة التي قمنا بها هذا العام. لقد 
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ارسم ذكريات رائعة عن األشياء التي تعلمتها.

ذكرياتي

المف دات األساسية

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
المساهمة مأعمال ولية وي ألًوم الفتج.  
تحديد مفض الط ق لمشاركة ألًوم الفتج اع   

اآلخ ين.
فصف أاداث افضلة وي الفتج.  

الذك يات  
المشاع   

نواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس التاسع

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

كتاب التلميذ  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
أقالم تحديد  
فرق كًي  الح :  

المواد
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سمعت أصدقاَءكم يقولون إنه من الممتع تعلم الرياضيات في الفصل وتعرف الموسيقى. هيا نتأمل فيما 
تعلمناه بالرسم ليساعدنا قبل البدء في إعداد األلبوم.

يقوم التالميذ بما يلي: التأاج وي استخدام اا ت: تفلُّمه وي ال س:.
يقول المعلم ما يلي: استخدمنا الرسم للتعبير عن النفس والتعبير عما نشعر به في الفصل السابق. 

هذا ما يتعين علينا القيام به لعمل األلبوم. من يمكنه مشاركة بعض النصائح من الفصل السابق إلعداد 
صفحات ألبوم الفصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأو اره: عن التفًي  ان خالل ال س:.
يقول المعلم ما يلي: يسعدني تذكركم للتعبير من خالل الرسم. واآلن حان دوركم للتأمل في واحد أو 
اثنين من األشياء الخاصة التي تريدون مشاركتها في ألبوم الفصل. هيا نأخذ وقت التفكير ليقرر كل 

منكم ما سوف يرسمه.
يقوم التالميذ بما يلي: تق ي  اا سوف ي سمونه.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا استخدام األلوان واألشكال التي ستساعدكم على التعبير عن أفكاركم. 
أتطلع إلى رؤية أعمالكم الفنية.

يقوم التالميذ بما يلي: است مال أعماله: الفلية.
يقوم المعلم بما يلي: الت ول لتقدي: الدع: للتالايذ أثلاء قيااه: مال س:. قص التفحات ان كتب التلميذ 

مم  د انتهاء التالايذ. جمع التفحات لمشاركتها اع التالايذ وي الفتج. فضع التالايذ وي ا موعات ان 10 
أو اد لمشاركة التور علد ضيق الوقت.

4. يقول المعلم ما يلي: هيا نشارك صورنا جميًعا قبل وضعها في أحد األلبومات.
يقوم المعلم بما يلي: روع رسواات التالايذ لف ضها، فالسماح للتالايذ مش ح رسوااته:.

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث ماختتار عن رسوااته:.
يقول المعلم ما يلي: لقد صنعتم ألبوًما رائًعا للذكريات. سأضع األلبوم جانًبا حتى يمكنكم النظر فيه 

الحًقا. أتساءل. من هم األصدقاء الذين يمكننا مشاركة األلبوم معهم؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

يقوم المعلم بما يلي: التحديد اع تالايذ الفتج مأكمله اا إذا كان مإا انه: اشاركة األلًوم اع أي شخص 
آخ  وي المدرسة. االهتمام مالمشاركة اع افل: آخ ، أف قائد ادرسة، أف اع تالايذ الفام القادم. قد ت غب وي 

الح األلًوم لتالايذ المستوى األفل ل ياض األطفال الستف اضه قًج نهاية الفام الدراسي.
يقول المعلم ما يلي: تعجبني أفكاركم. من المهم مشاركة األعمال مع التالميذ. أعلم أن األصدقاء سوف 

يستمتعون باأللبوم.

5. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: سيكون معنا التلميذ القائد لقيادة مناقشة اليوم. سؤال التفكير هو: كيف تشعر 
عندما تقوم بشيٍء مميز ألحد أصدقائك؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد. الح التلميذ القائد عصّىّ األسماء الختيار التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
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مه مسبًقا، ومراجعته، و/أو استعراض موضوعات  1. مقدمة: استخدم بداية كل درس للتذكير بما تم تعّلُ
ع التالميذ على التفكير، والتفاعل، والمشاركة، واالستماع. وشّجع التالميذ على القيام  درس اليوم. وَشّجِ

بهذا النشاط حتى يشعروا بالراحة.
يقول المعلم ما يلي: سنراجع ما درسناه في الدرس السابق من خالل فقرة إذاعية. سيمثل التلميذ 

القائد إجراء مقابلة ألربعة تالميذ آخرين. سوف يسألكم التلميذ القائد عن أفضل ما أعجبكم في العام. 
سيقوم التلميذ القائد باستخدام عصّىّ األسماء الختيار التالميذ األربعة إلجراء مقابلة معهم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ قائد يستطيع قيادة الملاقشة على ش ج وق ة إذاعية. توجيه التالايذ علد 
اللزفم إلكمال الفق ة اإلذاعية.

يقوم التالميذ بما يلي: أداء الفق ة اإلذاعية.
يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم جميًعا على بدء درس اليوم بفقرة إذاعية. إنه من الممتع أداء الفقرة 

اإلذاعية في بداية اليوم.

2. يقول المعلم ما يلي: سندرس اليوم الدرس األخير في محور التواصل. هيا نسترجع التعبير من خالل 
الموسيقى والرسم. من يود مشاركة كيف يمكن التعبير من خالل الرسم؟

يقوم التالميذ بما يلي: ط ح أو اره:.
يقول المعلم ما يلي: جميعها أفكار جيدة. من يود مشاركة كيف يمكن التعبير من خالل الموسيقى؟

يقوم التالميذ بما يلي: التطوع مأو اره:.
يقول المعلم ما يلي: تعلمتم الكثير حول الرسم والموسيقى. تعلمتم أيًضا أن تكونوا أصدقاء رائعين. 

ن سلسلة صداقة باستخدام شرائح من الورق.  لقد كنتم أصدقاًء رائعين مع بعضكم البعض. واليوم سنكّوِ
ستمثل األصدقاء في الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: ع ض ش ائح ان الورق سيت: جمفها للتالايذ. إظهار كيفية ت وين رامط صداقة ان 
، ان خالل عمج القة ماستخدام ش يط فااد. تدميس أف لتق نهايات  ا. أفالب خالل رمط ش يطين أف ثالثة افب
ا ماستخدام الدماسة أف الغ اء لفمج القة  ا. إدخال الش يط الثاني وي األفل فالقيام مدا هما افب الش يط افب

ثانية. اتامفة ذلك اع الش يط الثالث. روفها لي اها التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: في اعتقادكم ما هو طول السلسلة؟

يقوم التالميذ بما يلي: تخمين طول السلسلة.
ا أيًضا. أين سأضع سلسلة الصداقة لكي يراها  يقول المعلم ما يلي: أعتقد أنه سيكون طوياًل جّدً

الجميع؟ استخدموا بعًضا من وقت التفكير ثم سنقرر.

شارك )٩0 دقيقة(
اإلرشادات

المواد

خالل هذا الدرس، يقوم التالايذ مما يليم
إنشاء سلسلة للتداقة.  
التفًي  عن التداقة ان خالل اشاركة األلفاب.  
تحديد قواعد لفًة لممارستها اع األصدقاء.  

كتاب التلميذ  سلسلة صداقة  
قل: رصاص  
أقالم تلوين  
أقالم تحديد  
فرق كًي  الح :  
ش ائح ان الورق الملون، اوالي 25 س:   

وي 5 س:، فاادة ل ج تلميذ.

المف دات األساسيةنواتج التفل:

نظ ة عااة الدرس الفاش 
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يقوم المعلم بما يلي: ت هيز أاد األااكن لتفليق السلسلة وي االعتًار. تفليقها اول الفتج لفدة ا ات؛ فذلك 
إلا انية ااتداها. اتخاذ الق ار اللهائي ممساعدة التالايذ.

يقوم التالميذ بما يلي: تقدي: اقت ااات اول ا ان تفليق السلسلة.
ق السلسلة )اسم المكان(. واليوم سأستدعي كاّلً منكم  يقول المعلم ما يلي: تعجبني أفكاركم. سنعّلِ

لمساعدتي في صنع السلسلة أثناء العمل على مشروع آخر. ستكون السلسلة مميزة للجميع. وستعرض 
مدى ارتباطنا ومدى مساعدتنا لبعضنا البعض للتعلم.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع فرقة فاادة ل ج تلميذ.
يقول المعلم ما يلي: ليكتب كل منكم اسمه على الشريط الورقي. استعدوا للتوجيه التالي.

يقوم التالميذ بما يلي: كتامة أسمائه: على ش ائح ان الورق.
يقول المعلم ما يلي: سأبدأ في استدعاء كل منكم أكثر من مرة في نفس الوقت للمساعدة في تكوين 
السلسلة. فكروا في صديق آخر سينضم إلى السلسلة بمجرد الحضور إلى مقدمة الفصل. سنواصل 

اإلضافة إلى أن يكون جميعنا جزًءا من السلسلة.
يقوم التالميذ بما يلي: إاضار الش ائح فتسمية تلميذ آخ  إلضاوته إلى السلسلة.

يقوم المعلم بما يلي: إكمال السلسلة فتفليقها وي الفتج لي اها جميع التالايذ. التوقف مين الحين فاآلخ  
ا. اطالًة التالايذ متوقع طول السلسلة ا ة أخ ى. قيادة الملاقشة  لف ض طول السلسلة أثلاء ريط السلسلة افب

التالية أثلاء ت وين السلسلة.
يقول المعلم ما يلي: تمثلنا السلسلة جميًعا وما نفعله كأصدقاء. فما هي بعض األشياء التي تقومون 
بها كأصدقاء؟ سأبدأ بنفسي. ليتبع كل منكم القواعد لكي يأخذ كل منكم دوره. من لديه طريقة أخرى 

لتكونوا أصدقاء؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.
يقوم المعلم بما يلي: تش يع الفديد ان األو ار.

يقول المعلم ما يلي: إن ممارسة األلعاب مًعا ُتعد إحدى الطرق التي ُتظهر أنكم أصدقاء. واليوم هيا 
نتمرن على الصداقة مًعا من خالل ممارسة األلعاب.

يقوم المعلم بما يلي: إخ اج كتاب التلميذ لمشاركته اع التالايذ.
يقول المعلم ما يلي: هل تتذكرون أنكم صنعتم لعبة في الفصل؟ هيا نعود إلى كتاب التلميذ في 

الصفحة التي بعنوان "الهدف و القواعد". إنه في الفصل الثاني "اللعب مع األصدقاء الجدد من المحور 
الذي يحمل العنوان: كيف يعمل العالم".

ا لمساعدة التالايذ على تحديد ا انها وي ال تاب. يقوم المعلم بما يلي: الًحث عن التفحة اسًقب
يقوم التالميذ بما يلي: إي اد التفحة وي كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: لينظر كل منكم إلى لوحة اللعبة. هل تتذكرون كيف تسير اللعبة؟ تحدثوا عن ذلك 
مع زميل مجاور. لننظر ما إذا كان بإمكانكم تذكر اللعبة. هل يمكنكم التفكير في لعبة جديدة إن لم 

تتذكروها؟
يقوم التالميذ بما يلي: استف اض األلفاب فاشاركتها اع زميل مجاور له:.

يقول المعلم ما يلي: هيا نشارك بعًضا من األلعاب التي صنعتموها مع التالميذ في الفصل.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة األلفاب.

يقوم المعلم بما يلي: يحتمج عدم تذّكُ  التالايذ األلفاب األساسية، فاع ذلك، وإنه علد الفمج اع زاالئه:، 
عليه: أن ي ونوا قادرين على التف ي  وي لفًة جديدة.

يقول المعلم ما يلي: ألعابكم رائعة وممتعة! قام بعضكم بإعداد قواعد اللعبة في الدقائق القليلة 
الماضية. هل يمكنكم مشاركة كيف قمتم بإعداد تلك القواعد؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ا موعتين أف ثالث للمشاركة.
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة كيفية إعداد ألفامه:.

يقول المعلم ما يلي: سمعت قولكم بأنه عليكم االستماع إلى أفكار بعضكم البعض. لقد رغبتم في لعبة 
تتيح لكل منكم أن يأخذ دوره فيها وأن تكون عادلة. هل هناك شيء آخر؟

29

انظر�إلى�لوحة�اللعب.�ابتكر�لعبة.�اكتب�قاعدة�للعبة.

الهدف:�كن أول من يصل من البداية إلى النهاية. 

القاعدة:�
1.�تحرك�على�الفراغات�بحسب�العدد�الذي�يظهر�بعد�دحرجة�النرد.

.2

الهدف والقواعد 

قلم التحديد

البداية

النهاية
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يقوم التالميذ بما يلي: ال د مأي أو ار أخ ى.
يقول المعلم ما يلي: ربما يختار كل منكم هذه اللعبة عند اللعب اليوم. هيا نتأكد من وضع عالمة على 

الصفحة في كتاب التلميذ حتى يمكننا تحديدها مرة أخرى بسهولة.
يقوم المعلم بما يلي: ش ح كيفية فضع عالاة على التفحة للتالايذ إاا ماستخدام قطفة فرق، أف عن ط يق 

طي أاد جوانب الورقة.
يقول المعلم ما يلي: لدينا ألعاب أخرى في الفصل يمكننا ممارستها.

يقوم المعلم بما يلي: ع ض ا انها للتالايذ. استخدام أي لفًة رياضية أف أي لفًة أخ ى قد تفزز اهارة 
الق اءة فافاهي: ال ياضيات.

الحوظة للمفل:م اهت: ماختيار األلفاب التي ستفزز الق اءة فال تامة فافاهي: ال ياضيات. إن الهدف ان هذا 
ا كأصدقاء. اللشاط هو تفلي: التالايذ التفافن فالفمج افب

يقول المعلم ما يلي: هناك لعبة أخرى يمكننا ممارستها. انتقلوا إلى الصفحة التي بعنوان "لعبة القطة 
والكلب" في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى التفحة التحيحة وي كتاب التلميذ.
يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ضع قواعد لهذه اللعبة الجديدة.

يقول المعلم ما يلي: لينظر كل منكم إلى لوحة اللعبة. تحدثوا عن ذلك مع زميل مجاور. كيف 
يمكنكم أداء ذلك داخل اللعبة؟

يقوم التالميذ بما يلي: الاقشة إنشاء األلفاب ماستخدام لواة اللفًة.
يقول المعلم ما يلي: لنقم بعمل عصف ذهني لبعض األفكار مًعا. سأكتب األفكار على لوحة اللعبة، 

وسيكون بمقدوركم اختيار ما تودون فعله. هيا نبدأ: ما هو الشيء المفقود في اللعبة؟
يقوم المعلم بما يلي: تطوي  هذا ال زء ان الدرس اسب قدرات التالايذ. إعطاء قطع افدنية فن د للتالايذ 
على سًيج المثال. االهتمام مإعطاء قاعدة أف قاعدتين كما ت: وي الدرس السامق اع ت ك قاعدة فاادة وقط 

ليًت  ها التالايذ. ط ح األسئلة اول استخدام األجزاء المفقودة علد اقت ااها ان ِقًج التالايذ.
يقوم التالميذ بما يلي: اقت اح األو ار، اثج القطع المفدنية، أف القواعد، أف الل د، أف مطاقات األرقام.
يقول المعلم ما يلي: ماذا عن القواعد؟ توجد قطط وكالب. هل يمكن الرجوع بمقدار خطوة إلى الخلف 

عند الوقوف على قطة؟ والتقدم بمقدار خطوة إلى األمام عند الوقوف على الكلب؟ ما رأيكم؟
يقوم التالميذ بما يلي: اشاركة أو اره:.

يقول المعلم ما يلي: واآلن لدينا أفكار، يمكنكم بالتعاون مع زميل مجاور لكم إعداد القواعد الخاصة 
باللعبة.

ا إلنهاء إعداد قواعد اللفًة. يقوم التالميذ بما يلي: الفمج افب
يقول المعلم ما يلي: واآلن لنأخذ بعًضا من الوقت لممارسة األلعاب مع األصدقاء. لقد تعلمنا كيفية 

التواصل عند العمل مع اآلخرين. هناك ألعاب أخرى يمكن ممارستها موجودة في )مكان األلعاب(. 
انظروا ما إذا كان بمقدوركم البحث على زميل جديد لممارسة لعبة جديدة بعد االنتهاء من ممارسة 

إحدى األلعاب. تدربوا على ممارسة سلوك الود وحل المشكالت التي تظهر مًعا.
يقوم التالميذ بما يلي: امارسة األلفاب.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه مفض التالايذ الستخدام ال لمات اللطيفة، فالمشاركة، فتًادل األدفار. ش   
ا وي نهاية الفت ة الست مال التفحة  التالايذ على إظهار التداقة وي اللفب أثلاء الت ول. توجيه التالايذ افب

األخي ة وي كتاب التلميذ.
يقول المعلم ما يلي: أحرصوا على شكر أصدقائكم على ممارسة األلعاب معكم. هيا ُنخرج كتاب التلميذ 

الستكمال الصفحة األخيرة التي بعنوان "أنا صديق رائع".
يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى التفحة التحيحة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: فّكر في األشياء التي تعلمتها، اإلجابة عن األسئلة. لّون النجوم التي 
ُتظهر أنك صديٌق رائٌع.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالايذ خالل التفحة. إتااة الوقت للتلوين وي كج قس: ان الل وم.
يقوم التالميذ بما يلي: إكمال صفحة التلميذ فاتًاع إرشادات المفل:.
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3. الختام: في نهاية الدرس شجع التالميذ  على التفكير والتأمل فيما تعلموه ومشاركة أفكارهم مع 
زمالئهم واالستماع إليهم.

يقول المعلم ما يلي: سأستخدم عصّىّ األسماء الختيار التلميذ القائد. سيساعدنا التلميذ القائد في 
مناقشة السؤال: ماذا ستخبر سارة عن التواصل مع األصدقاء؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أاد التالايذ ماستخدام عصّىّ األسماء.
يقوم التالميذ بما يلي: ال د على السؤال.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لك على قيادة الفصل اليوم. واآلن هيا نختم الدرس بااللتفات إلى زمالئكم 
في المجموعة. قولوا "شكًرا لك يا صديق" باستخدام لغة اإلشارة.

ا ماستخدام لغة اإلشارة. يقوم التالميذ بما يلي: ش   مفضه: مفضب
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